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OD REDAKCJI

Tym raze/n rzecz o /n/ą// Adac/o/a, oraz; Aardz/ę/ azczegd/owo, 
o /n/ą/acA jeyo cz/ooAdw „TeaT oąg/ęca /zoTrzeAa o!z/a/a/oo^c/ /n/ąy/- 
oę/7"— wo/a Tao Dawe/D w w/e/oAroTn/e/zrzyTaczaoę/ w Tym nn/ne- 
rze eocyAAce Redemptoris missio ^  A/yaząc Ten y/oa, jaA rdwn/eż 
y/oa w/e/n o/e zną/^cycA jeszcze Aaoa Tezowa, a żeArzącycA /zo/nocy 
j/rzez nAryTą wy/pA/ doazy o/odATwp, j?o^/aoo w/7/!sźny /zod/^c reAeA- 
ą/7 oaaze zaaoyażowao/e w To „oą/w/pAaze / oą/aw/pTaze zadao/e Afo- 
ac/o/a " (Ad gentes 2^) / /zersyzeATywy wzroaTu Aażdeyo z oaa w C/e/e 
CAryaTnaowym. „A/e może/ny/zozoaTac a/zoAo/o/ ydy/zo/nyxAo/yo /nz- 
AooacA oaazycA Arac/ / a/da/  ̂TaAjaA o/y ocMrop/ooycA Arw/ą CAryaTn- 
aa, ATorzyży/g o/ea w/ado/n/ Dożę/ o//7o^cr D/a Aażdeyo w/erząceyo, 
/aAj'aA / oVa ca/eyo AZo.sc/o/a, /yz/awa /n/ą// w/ooa Ayc oa j//erwvzryn/ 
/n/ę/acn ^ J  "(Redemptoris missio 86).

M&zny źe Aeac Ao/ę/dycA a^yAo/ow Apdzre oAaz/ą d/a Aażdeyo 
zazaoownycA CzyTe/o/Adwdo w/aaoę/reAeAą//oadawo//no/^zowTa- 
rzaA/ym /n/ę/ace/n wXoac/e/e / jeyo /n/ąy/ojmz dz/e/e.

Aa oA/adce w/do/ę/e /zodoA/żoa aw TacAa, A/ory tyyoo^ząc z /z/o- 
oąceyo Aoac/oZa w Aą/o w/e A /̂aw/pT$zy 6*aArao/eoT / Aynrp A/aTA/Do- 
żę/̂  /zrzecAodz/ /zrzez Do/ę/zr Dy/ za/ożycze/em Do/aA/ę/' Drow/oę/z 
Do/n/o/Aaoow / a/yoą/ z w/e/A/eyo zapaA/ /n/ąy/oeyo, /zrzę/pT^o od 
oaazeyo aw/pTeyo AaTr/arcAy Dom/o/Aa. D/aTeyo TraATowanyjeaT/zrzez 
oaazycA o/co w (/ To o/e Ty/Ao Do/aAdw — jaA a/p oAazu/ę) jaAo j/aTroo 
/n/ą// donz/o/AadaA/cA.

Dwa Aodcowe arTyAo/y ap Aa^n/eoTa/n//zrac /nąg/aTeryA/cA, oAro- 
o/ooycA w Tym roAu oa oaazy/n aTodmm. /deaAz/e wAo/npooown/g a/p 
w Treac on/nem. A/erwaza //raca, To eyzeyeza /zeryAo/zy z Awao^eA/ wy 
aw AoAaaza, mow/pcę/ o TrzecA oaa/adowcacA (AryyTuaa. Dn/ya zaa 
TraATo/e o Tę/ /z/erwazę/ /n/ą// jaA^ Aażdy w/erz^cy /noa/ odAywac od 
aa/neyo//ocz^TAn— o/zoznawan/nazeA/e wDogu/Dcya waoA/e wdro- 
dze do aw/pToac/.



NASZ ZAKON JEST MISYJNY 
DO KWADRATU
z o. Maciejem Ziębą OP Prowincjałem Polskiej Prowincji 
Dominikanów rozmawia Piotr Lichacz OP

.PrzeJ frzec/ego (ya/gc/cc/a. 7aX* Po/y^ra
Fr<?wrńę/la Dc/n/Tł/Aa/iów; X*rdra ycyf y a ^ y  aw< Taĉ ra,
o^ow/ia^/ą/gc /?a óbóon/ / /?awo/ywa/ł/a /?apv<?ż̂  yaXr fez
w/ć/zg<? /?<?frzeóy ew^a^eAzaę/Ą cAee w /ła/N/Ź&zym czaa/e jco^g^ 
zapoezg&owa/?e/vzez a^e^e p<?Ai/ęg<? „O/ea" a!z/e/o /n/sy/ne?

Posiadam dość organiczną i piuraiistyczną wizję Zakonu. To 
znaczy, że oczywiście ważna jest perspektywa trzeciego tysiąclecia 
i odczytywanie znaków czasu, ale nie możemy zarazem wpaść w optykę 
czynu, którą dobrze pamiętamy z okresu realnego socjalizmu; oto 
w czynie w dwutysięcznym roku wyślemy dziesięciu, a potem jeszcze 
następnych. Trzeba unikać takiej akcyjności. Myślę, że cały czas 
musimy odpowiadać na wezwania Soboru i nawoływania papieży, i to 
jest, w miarę naszych możliwości, nasze podstawowe zadanie. Tak też 
rozumie je Jan Paweł II, który pisze w liście apostolskim 7brf/o 
m/Me/MMO <3ć/vć77ve/?fe, że w zasadzie całe przygotowanie do Wielkiego 
Jubileuszu wyczerpuje się w jednym — lepszym wcielaniu w życie 
każdego członka Kościoła i wszystkich wspólnot nauczania 
7/! Trzeba zatem patrzeć na nasze zadanie jako na pewną całość: Zakon 
i jego misja, jak też Prowincja i jej misja. A podstawowe pytanie, które 
sobie zadajemy, wynika z rozmyślania na temat: co znaczy dzisiaj „iść 
na krańce świata" i „co stanie się z grzesznikami". To są podstawowe 
pytania przekładające się przede wszystkim na dostrzeżenie sytuacji 
i miejsca ludzi, którzy nie znają, bądź nie żyją wedle Bożej prawdy. 
Tam właśnie mamy się znaleźć. Z tego punktu widzenia, czy to będzie



bliska zagranica, jak Białoruś, ałbo Ukraina, czy dałeka —jak Japonia, 
Kamerun czy pewne kręgi zagubione kościelnie i religijnie w Polsce, 
to jest to trochę drugorzędna sprawa, bo każda dusza jest nieśmiertelna. 
I to jest dla mnie pierwszy punkt.

Misyjność przecież w jakiś sposób jest wszędzie; jest wpisana 
w sam rdzeń naszego życia zakonnego. „Na krańce świata" oznacza 
czasem: do dzielnicy mojego miasta, czy też na uczelnię, gdzie panuje 
duch świeckości czy nieprzychylności Kościołowi. Pokazać tam Bożą 
prawdę, to może być czasami bardziej trudne niż głoszenie w buszu, 
gdzie ludzie niekiedy łatwiej otwierają się na Ewangelię, choć 
oczywiście nie jest to regułą.

Zmartwiłbym się, gdyby ktoś odczuł, że to Brata pytanie w pewien 
sposób zbywam. To nie jest zbywanie, bo tak naprawdę myślę. Chodzi 
przede wszystkim o odczytywanie znaków czasu. Mamy bez wątpienia 
realną odpowiedzialność historyczną za czas, który dostaliśmy od Pana 
Historii oraz sąsiedztwo z terenami byłego imperium Związku 
Radzieckiego. I to jest — jak sądzę — nasz pierwszy moment 
odpowiedzialności misyjnej. Oczywiście wszędzie jesteśmy potrzebni, 
bo tak w Zairze, czy w Peru, czy gdzie indziej, są miejsca gdzie potrzeba 
głosić Dobrą Nowinę, ale trzeba widzieć możliwości i wyzwania czasu 
oraz miejsca. Położenie geograficzne i wspólnota doświadczenia to są 
również teologiczne argumenty. Polak lepiej zrozumie Białorusina 
i Ukraińca niż Francuz czy Kolumbijczyk, dla których to niekiedy 
straszna egzotyka. Tu przede wszystkim powinniśmy być zaangażowani, 
zarówno materialnie, jak i czasowo oraz duchowo.

Kościół polski był z pewnością bardzo skoncentrowany na sobie. 
To zrozumiałe, bo od wieków walczył o swoje przetrwanie. Teraz 
musimy zmienić naszą mentalność (dotyczy to zwłaszcza zakonów), 
by angażować się w misję uniwersalną. To oznacza: i na Wschód i na 
Zachód.

JaAr/e ocze îwa/Ma ze .y/roąy ca/egc ZaAro/m?
Owszem, są także wyzwania dla zaangażowania całego Zakonu. 

Tu przykładem jest zbieranie sił na otwarcie misji chińskiej. To też jest 
zadanie, które przed nami stoi. Z mojej strony powinienem zobaczyć 
cele lokalne, ale strategiczne widzę tylko cząstkowo. Od tego jest 
generał, po to go wybieramy. Jeżeli generał Zakonu pomaga wyznaczyć 
cel strategiczny, jakim jest opcja chińska, i wyraźnie o niej mówi, to



my powinniśmy o niej poważnie zacząć myśieć— po prostu. Nie można 
robić misji według doktryny „na łapu capu", ani też w emocjonałnym 
uniesieniu, otwierania bez rozeznania płacówek, rzucania łudzi 
i patrzenia, co z tego będzie. Taka doktryna jest beznadziejna. To wręcz 
niszczy zapał misyjny, a łudzie potem wracają zgorzkniałi, rozgoryczeni, 
niekiedy załamani i pogubieni. W związku z tym trzeba myśłeć 
perspektywicznie. Szczegółnie w wypadku misji w Chinach, bo wymaga 
ona na samym początku płynnej znajomości angielskiego 
i mandaryńskiego. Zaś płynny mandaryński dla swobodnego 
porozumiewania się to jest podobno minimum cztery lata ciężkiej pracy 
wyłącznie nad językiem. Już ten prosty wymóg techniczny powoduje, 
że myślenie o tej misji rozkłada się na lata. Misyjne powołanie to jest 
bardzo trudne powołanie, które podlega niełatwej weryfikacji. 
Sentymentalny zapał łatwo w sobie wskrzesić, myśląc o misjach, 
a potem trzeba to zamienić na codzienną ciężką pracę, często samotność, 
na ogromny dystans kulturowy, dystans fizyczny od wspólnoty, w której 
się wzrastało i żyło. Tu trzeba być bardzo blisko Pana Jezusa, trzeba 
mieć ogromną siłę wewnętrzną i od Niego otrzymane powołanie. Nie 
mój szlachetny nawet zapał, nie mój najpiękniejszy nawet poryw serca, 
ale powołanie, które daje Chrystus, bo inaczej tego człowiek nie 
wytrzyma. Jesteśmy jednak glinianymi naczyniami i trzeba mieć też 
tego świadomość.

Czy w zw/gzAru z /V707yeń37n/ zń/era/Me 37/  jpc/egac ógdz/e /7a 
/drw/dowamd vńnyoA zaangażowań

Ewangelizacja ziem byłego ZSRR, a poniekąd całego bloku 
wschodniego, to stosunkowo nowy priorytet, ale mamy również inne 
placówki, przede wszystkim w Japonii i Kamerunie. Jeżeli tylko coś 
będziemy mogli tam wzmocnić i wesprzeć, to oczywiście trzeba to 
zrobić. Musimy kontynuować i rozwijać te dzieła. Jeśli tylko znajdzie 
się ktoś obdarzony powołaniem do pracy w Japonii lub w Kamerunie, 
z pewnością go tam poślemy. Martwię się jednak o przyszłość, bo nie 
spotkałem nikogo takiego.

Tan .Rawa/ /?acvs% ̂ r/adz/e na /Bvg/e ad gentes, /ndudgc
o mcA, że ag wzorem wsze./Ave/ ewa/łgedzac/Y.

Rozumienie misji ad nieco się zmienia. Wydaje się, że
terenem misji adgen/ea jest np. Papua, ale skoro oficjalne statystyki



Kościoła prawosławnego w Rosji mówią, że na centrałnąuroczystość 
chrześcijaństwa — obchody Wielkiej Nocy — przychodzi do cerkwi 
1% ludności, to znaczy, że (odliczając garstkę katolików i protestantów) 
ponad 98% ludności Rosji, to neopoganie w tym znaczeniu, że nie 
słyszeli oni o Panu Jezusie, albo słyszeli jakieś bzdury „naukowo- 
ateistycznej" proweniencji. Prawosławie oficjalnie utrzymuje, że jest 
to teren chrześcijański, ale realia wskazują na coś innego. Taka misja 
nie posiada co prawda egzotycznych trudności, ale nie jest to również 
łatwa misja, bo powikłania historii i różne konflikty powodują, że 
problemy bywają ogromne. Z kolei, skoro w Pradze w niedzielnej mszy 
uczestniczy 1,5%, a w Paryżu 1,8% ludności, to są to również tereny 
misyjne. Obecnie prowincja w Kongu prężnie się rozwija, ale 
misjonarze z Konga chyba trudniej będą się odnajdywać w Pradze, 
a i poniekąd w Paryżu, niż my. Czy nie lepiej zatem, by służyli oni 
braciom i siostrom w Afryce, a my — z kolei — koncentrowali się na 
terenach, których tradycję i kulturę rozumiemy, a nawet współtworzymy, 
a które dziś też potrzebują misji Jednakże, —
koncentracja oznacza priorytet, a nie zamknięcie; .yeciMłdb— te moje 
myśli są otwarte na dialog i korygowanie, bo mogą się wydawać mało 
misyjne w ścisłym sensie, zgodnie z XIX-wiecznym pojęciem misji.

łHyKMłMMa/ O/b/ec o -Zbcńodz/b...
Ważny dla naszej Prowincji jest aktywny udział na Zachodzie, 

który nadal jest cywilizacyjnym centrum, ale w którym chrześcijaństwo 
ulega erozji. Istnieje pomysł otwarcia placówek w Niemczech, 
w Rzymie i w Stanach Zjednoczonych, żebyśmy mogli również na 
naszych warunkach, nie tylko korzystając z gościnności, mieć kilku 
braci, którzy się kształcą, poznają, rozumieją zachodnie realia 
i wyzwania. To też jest doświadczenie misyjne. Kościoły zachodnie 
od wieków dużo więcej uczestniczą w wysiłku misyjnym, mają znacznie 
większą tradycję misyjną niż my. Więc również z punktu widzenia 
przygotowywania się do misji w Trzeci Świat, można się tam wiele 
nauczyć. Warto podjąć ten wysiłek naszej mocniejszej obecności. 
Również na Zakon — z historycznych względów — byliśmy nieco 
zamknięci. Trzeba nam się uczyć być obecnymi, przedstawiać swoje 
racje, swoje poglądy, bo nieobecni nie mają racji. To nie jest ściśle 
misyjne działanie, ale dla mnie to wszystko ma organiczny związek, to



się wzajemnie wspiera. Nie jest to odseparowane od doświadczenia 
misyjnego. Myśleliśmy na przykład, by jeden z braci pojechał do 
Nowego Jorku i tam studiował na stojącym na bardzo wysokim 
poziomie wydziałe ekumenizmu i teologii prawosławnej. Można więc 
studiować prawosławie w Lublinie i Moskwie, ale też w Nowym Jorku 
i to wśród najlepszych wykładowców na świecie.

//u órac/ AuwMKya może wys/ac m/y/e?
Ilu braci? To nie tak. Zawsze gdy ktoś przychodzi do mnie i mówi, 

że myśli o misjach, to zadaję pytanie, czy czuje, że to wezwanie 
pochodzi od Pana Jezusa. Jeżeli tak, to trzeba po prostu go posłać i niko
mu nie zamykać drogi. Czasem trzeba jednak chwilę poczekać, zweryfi
kować natchnienie. Mówię wtedy, żeby poczekać rok czy dwa lata, bo 
na przykład: dzisiaj jesteś potrzebny, masz ważne oficjum, ale za dwa 
lata czy za rok przygotujemy zmiennika i wtedy możesz wyjechać. 
Jeżeli zatem Pan Jezus wzbudzi trzy powołania i tak to odczytamy, to 
wysyłamy trzech, jeżeli trzydziestu, wysyłamy trzy-dziestu. Nie jest 
misyjnym powołanie mojego najbliższego przyjaciela Michała Zioło, 
ale z nim też pytanie, jakie sobie stawialiśmy, czy to jego wyjście z na
szego Zakonu i przejście do trapistów pochodzi od Pana Jezusa. To 
jest pytanie podstawowe, które zawsze należy sobie stawiać. Następnie 
pytaliśmy gdzie to ma być, gdzie Pan go posyła, w które miejsce. I wy
lądował w Algierii, w Tibhirine, tam gdzie zamordowano siedmiu 
trapistów. Ale miałem świadomość, że to jest od Pana Jezusa, że tak 
ma być. I — wyznam — chociaż mi się to prywatnie nie podoba, to 
muszę to jakoś z Panem Jezusem korelować, uzgadniać i rozjaśniać, 
bo wierzę, że tak ma być. Jeżeli więc okazałoby się na przykład, że 
winno nas pojechać dwustu do Chin i tak chce Chrystus, to musimy 
jechać, po prostu. To byłoby niesłychane wyzwanie, ale jeżeli Bóg daje 
wyzwanie, to daje też siły, by mu podołać. Nawet jeżeli wymagałoby 
to radykalnej zmiany naszego działania w Polsce.

Z przyczyn strukturalnych, przez to, że groziła zakonom kasata 
— komunizm się nie patyczkował z Kościołem — i rzeczywistość 
wymuszała, i prymas Polski sugerował, żeby się zakotwiczyć 
w parafiach. Sprawiał to również brak księży — naziści i komuniści 
wymordowali 30% duchowieństwa. Stąd bardzo mocno weszliśmy po 
wojnie w parafie. Także wcześniej losy Zakonu w naszej Prowincji 
były bardzo burzliwe. W okresie rozbiorowym także walczyliśmy



0 przetrwanie. To wszystko zamykało nas często w przestrzeni prowincji 
czy nawet konwentu. Ałe to się musi zmienić, bo świat — że się tak 
wyrażę — stał się bardziej dominikański. Krańce świata przestały być 
odległą abstrakcją. Granice przestały odgrywać istotną rołę; samołot, 
GSM, Internet — komunikacja jest dziś błyskawiczna. Świat, mówi 
się, stał się głobałną wioską i coś w tym jest. Tym bardziej musimy 
wyjść z myślenia bardzo partykułamego. Zwłaszcza, że jeżeli Pan Bóg 
daje powołania, to jest to kolejny sygnał, że czegoś od nas oczekuje. 
To sugeruje otwarcie perspektywy dominikańskiej na służbę Kościołowi 
powszechnemu. Ale czy to oznacza, że powinniśmy mieć kilku nowych, 
dobrych profesorów w Rzymie, a nie nową placówkę gdzieś w dżungli 
w Peru, to tego jeszcze nie jestem pewien. Tu i tu jest dominikańskie 
miejsce. Nasze misyjne priorytety jeszcze będą się nam ciągle rozjaś
niały przez talenty wstępujących do nas ludzi, przez wsłuchanie się 
w to, co mówi Ojciec święty, w to co mówi generał Zakonu. Widzę 
w naszej Prowincji szansę dynamicznego rozwoju i staram się stworzyć 
ku temu warunki, a on za chwilę będzie się krystalizował, pokazywał 
co jest najważniejsze, gdzie powinniśmy wyruszyć jako dominikanie. 
Zarazem musimy mieć też poczucie zlimitowanych środków: ludzi
1 pieniędzy itd. Nie możemy wymyślać sobie kolejnych projektów, bo 
taki naiwny idealizm kończy się bardzo źle— popękanymi życiorysami 
konkretnych ludzi.

Chciałbym raz jeszcze podkreślić, że jeśli ktoś wyraziście stwierdza 
u siebie powołanie misyjne, to zostanie wysłuchany. Ciągle jesteśmy 
za mało zaangażowani w sprawy misji — w sensie odpowiedzialności 
za dzieło Zakonu. Ale też jestem przekonany, że w ciągu najbliższych 
lat to się będzie zmieniało — przecież jako prowincja stale rośniemy.

W(/aAr/ .spo.wó wô a/Ma, szczegó/n/e
w czay/<e -yń/den/a/u / w/wrwyzyeA /atacA Aap/ańyfwa?

Każde nasze powołanie jest misyjne. Kościół jest z natury misyjny, 
a nasz Zakon jest misyjny w Kościele, a więc jest jakby misyjny do 
kwadratu. Pielęgnować więc należy każde powołanie. Bałbym się 
jednak pielęgnować powołania misyjne w taki sposób, że np. na drugim 
roku zaczynamy przygotowywać kogoś do Zanzibaru, a potem 
w Zanzibarze, załóżmy teoretycznie, wymordują naszych braci. Trzeba 
będzie zamknąć placówkę i ten ktoś już się w Kongu nie odnajdzie; 
jest bezradny, bo był od lat przygotowywany do Zanzibaru. Więc



misyjność, to chyba bardziej dyspozycyjność. Tam gdzie mnie Chrystus 
postawi w Kościele, tam będę służył. W naszej tradycji piękne jest to, 
że nasz Zakon ma aspiracje, by być powszechnym, czyłi dotrzeć do 
każdego i wszędzie, wiedząc zarazem, że ten ceł łeży poza jego 
zasięgiem, ale taki horyzont sobie ustawiamy. Wobec tego, jeśłi ktoś 
wyraźnie odczuwa i widać, że pochodzi to z Ducha Świętego, że 
Zanzibar, to działamy! Z tym, że u nas dominikanów ważnym wymiarem 
jest życie współne. Pan Jezus —jak sądzę — dając powołania misyjne 
bierze to pod uwagę, że jesteśmy dominikanami. Dłatego jestem 
mocnym zwolennikiem, by budować wspólnoty trzech, czterech, czy 
pięciu braci, a nie zostawiać co 300 km jedną osobę. Myślę również, 
że nie chodzi nam ściśle o samą sakramentalizację i objeżdżanie 
rozlicznych placówek, ale np. stworzenie centrum formacji katechetów, 
gazety o tematyce teologicznej, o jakieś wykłady w seminariach itp., 
a więc życie dominikańskie i działanie dominikańskie, bo misyjność 
nie znosi dominikańskości, ale ją konkretyzuje. Istnieje model 
diecezjalny duszpasterstwa, gdzie usiłuje się obstawić jak najwięcej 
parafii i objeżdżać dużą ilość kościołów w niedziele. To ma swoje zalety 
i —jak wiadomo — ma też swoje wady, ale my powinniśmy trzymać 
się naszego dominikańskiego modelu i do niego formować braci. Trzeba 
stworzyć pewną płaszczyznę, pewien sposób myślenia i formacji, by 
otwierać na perspektywę misji powszechnej (nie chodzi tu o formowanie 
specjalistyczne —wyłącznie do misji misji całego Zakonu,
a nie tylko ramach prowincji. Ten wymiar powinniśmy podkreślić 
w formacji, to bardzo ważne dla naszej przyszłości.

Czyya/rc/ww/ŻKya ycF/cśmy w F/a/łYc /ożyc /ma/Me /?a ce/e /nYyY 
jPodę/Ynowa/iycA nayzycń ZvacY? Jaś// /o w ya/r/Yn F/cyv?Yu 
Y^dz/e?

Mamy szczupłe środki. Staramy się o ubezpieczenia, płacimy 
przeloty, wakacje, wspieramy organizując zbiórki pieniędzy na misje. 
Jesteśmy jednak prowincją, która finansowo nie jest bardzo mocna. 
Od lat żyliśmy w dużej mierze z pomocy Zachodu. Teraz ta pomoc 
Zachodu idzie bardziej na Wschód i absolutnie słusznie — nie jesteśmy 
żadną miarą w dramatycznej sytuacji. Jest jasne, że musimy sobie radzić 
sami. I w tę stronę przebudowujemy finanse Prowincji. Trochę Zakon 
nas wspiera; nie jesteśmy zatem totalnie sami oraz porzuceni. 
Przestawiamy też finanse naszej prowincji na zasadę jawności,



wprowadzamy nowy statut ekonomiczny, od tego roku osiągnęliśmy 
jawność obliczania kontrybucji. Dopiero teraz zobaczymy na czym 
stoimy. Z okresu komunistycznego pozostała nam bowiem praktyka 
dużej niejawności finansowej. Mamy też rozpoczęte budowy — kiłka 
kościołów, kiłka klasztorów. Mamy nadzieję, że niedługo przestanie to 
tak mocno obciążać budżet Prowincji. Obecnie nawet nie policzono 
jakimi środkami dysponujemy. To wsparcie misji nie jest gigantyczne. 
Staramy się posyłając ludzi, udzielając pożyczek wikariatowi Ukrainy 
i Rosji, lokując ich finanse na naszych kontach; przesyłamy też trochę 
pieniędzy, ale na pewno nie możemy finansować w całości jakiejś misji 
(pomijam tu pracę w Japonii, która jest krajem bardzo bogatym).

W%ado/no z /Mi/cza/ł/a Absc/oYa, że oprawa /n/s// n/c /noże óyd 
.sprawy (y/%*o (ycA, Afó/zy wy/cżdżą/g nap/acdw^r//n/sy/ne. TaAr za/e/n 
ocen/7óy(^c/ecAuwynę/aYs;an wspd^/acy/n/syync/ wxrd<Yó/ae/nayzę/ 
Aow/nc//7 Aown/cż ycs/Y /nożna, proazę wŝ razae cwcnb/a/nc poniży 
rozwo/owc, z  Xr/brym/ w/ężc Q/c/ec, yaAro p/ze/ożony na<Yz/ę/ę w /ę/ 
/p/a w/e.

My wszyscy budując wspólnotę braterską, winniśmy wzbudzać 
w sobie ten wymiar misyjny. Nie może być tak, że ci, którzy wyjechali, 
to jacyś poniekąd obcy nam bracia: jest jakaś grupka w Kamerunie, 
a my mamy swoją pracę w Jarosławiu czy na Służewie. To jest część 
naszej prowincji, nasi bracia, i musimy bardzo pielęgnować więzi 
z nimi. Może się to realizować na różnych poziomach: zwykłego 
e-mailu, organizowania wspólnego czasu podczas wakacji, odwiedzania 
siebie i wspólnej modlitwy, opowiadania o nich na katechezie młodym 
ludziom, wzbudzając, być może, nowe powołania misyjne. Sprawa misji 
to nie jest tylko ich sprawa! Nie może być tak, że to przyjedzie 
misjonarz, będzie kwestował, zrobi wystawę misyjną itd. W tym roku 
chcemy uruchomić jeszcze raz, skutecznie tym razem, sekretariat 
misyjny, który miałby koordynować współpracę, inicjować i dodawać 
otuchy, a dla mnie stale przedstawiać sprawy do załatwienia, które trzeba 
by podjąć, bo wspieranie misji to rzeczywiście mój bardzo poważny 
obowiązek.

7cn wyw/ab óę<%? /nqg/f p/zeczyfac wszyscy /n/s/ona/ze nasze/ 
prow/bc/Y. Aioszę o s/owo ob/cĄy b/a n/cb.



Mogę tu powiedzieć to słowo, które powiedział Pan Jezus: 
&n?erc/Nie bójcie się! Ja jestem!" Powołanie misyjne jest strasznie 
trudnym powołaniem. Odwołam się znowu do doświadczenia Michała 
Zioło, który jest w Ałgierii. On wie, że jest powołany przez Pana Jezusa, 
że Bóg go tam chce. Chociaż personalny układ między trapistami nie 
jest łatwy, chociaż jest to kraj muzułmański i to wojującego 
fundamentalizmu, a policja algierska ciągle krąży wokół i wciąż żyją 
w dużym ryzyku, siedząc trochę w zamknięciu, to on mówi, że jest 
szczęśliwy, bo Pan go w tym miejscu postawił. Prawdziwe powołanie 
misyjne posiada te nadprzyrodzone dary, które dają szczęście — nawet 
w najtrudniejszych warunkach.

Fardzc dz/ę/rę/ę za rozmow?.



Andrzej Bielat OP
JACEK ODROWĄŻ: ŚWIĘTY, KATOLICKI 
I APOSTOLSKI

Af/iŷ zpû y pyp/PćAć^p y7?y!y/py7̂ yza 
-  jppFtpyępgyn

Kiedy pierwszy raz przyszedłem do Bazyliki św. Sabiny, z radością 
skonstatowałem dominikańskie lenistwo, które nie pozwoiiło braciom 
„poprawić" kościoła w duchu „naszego" gotyku, ni modnego później 
baroku, ani też w żadnym innym „stylowym międzyczasie". Pod okiem 
generałów pokornych na tyle, żeby celebrować w staromodnej świątyni, 
dodano jednak dwie boczne kaplice. W czasach poreformacyjnego 
rozkwitu Zakonu do lewej nawy dobudowano jedną, dedykowaną św. 
Katarzynie, a przy prawej drugą — ku czci św. Jacka. Od razu serce 
raźniej zabiło, że nas Polaków jednak tu w Mieście szanują, że już 
wtedy rozumieli tutejsi, iż my też Jesteśmy z miasta", a nie z lasu czy 
z kresów. Jednak po chwili złośliwa zasada falsyfikacji podpowiedziała, 
że jakby oni tu, u św. Sabiny, każdą niedowartościowaną prowincję 
w taki sposób chcieli pocieszyć, to by miejsca na całym Awentynie 
zabrakło na kapliczki i kościółki. I wtedy przypomniałem sobie lekcje 
naszego ojca Jana Kantego Spieża, historyka zakonnego, który 
opowiadał, że bracia nasi, misjonarze nowożytni, przeprawiając się do 
Ameryki (choć nie byli synami Rzeczypospolitej), świętego Jacka za 
patrona sobie obrali, uznając widocznie, iż godniejszego misjonarza 
znaleźć trudno. Z pewnością braciszkowie ci, oprócz oczywistej 
gorliwości Krakowianina, który stąd poszedł w kierunku onych 
upragnionych przez Patriarchę Dominika Kumanów, nie mniej doceniali 
apostolskie zdolności Jacka widząc, jak z ogromną łatwością wody tak 
Wisły, jak i Dniepru pokonał. Na przepłynięcie oceanu taki patron jest 
zaiste niezbędny.



Założycie! prowincji czy misjonarz?
Alternatywa powyższa jest oczywiście fałszywa! Materiainy i du

chowy byt Jackowych klasztorów swoją jedyną rację istnienia znajdo
wał w potrzebie misji ewangelizacyjnej na terenie kraju i za jego gra
nicami. „Święte Kaznodziejstwa" w Gdańsku, Płocku i Sandomierzu 
miały niewątpliwy udział w Jackowych misjach aJ arżra, czyli w kie
runku Prus i Rusi. Pozostałe klasztory były także domami misyjnymi, 
o czym najdobitniej świadczą opowieści o licznych wyprawach Apo
stoła Słowian, m. in. do „Kumanów" z okolic Krakowa. Apostolat ten 
potwierdzają jednoznacznie historycy Kościoła w Polsce, mendykan- 
tom obu ras przypisując zasługę ewangelizacji ludu ziem polskich.

Nie mieliby dominikanie poparcia biskupów, nie byłoby tylu no
wych fundacji ani takich owoców ewangelizacji, gdyby bracia mieli 
inną definicję klasztoru, a co za tym idzie i prowincji. Ale właśnie 
jakie mogą być inne sposoby organizacji życia braci, które byłyby 
sprzeczne z Jackowym misjonarstwem?

Pierwszy to model monastyczny. Klasztor odosobniony, gwaran
tuje komfort ciszy i pokoju, w żadnym wypadku nie przeciążony dusz
pasterstwem (do tego zresztą oddelegowuje się kilku braci, aby pozo
stali mogli robić swoje). Zresztą tłumów to i tak nie będzie, bo oddale
nie i niedostępność klasztoru powodują, iż tylko gorliwszym starczy 
entuz-jazmu na pobożną wyprawę. Wydaje się, że model ten jest nie
możliwy dla dominikanów, bo przecież „od zawsze" klasztory buduje
my w miastach, i — odwrotnie niż świątobliwi mnisi — za brak kom
fortu, dopust Boży lub zemstę prowincjała uważamy asygnatę do klasz
toru na uboczu. Ale pozory mogą mylić! Istotna w tym modelu jest 
nade wszystko niedostępność, zniechęcająca większość poszukujących. 
A uczynić z klasztoru twierdzę, oczywiście pod hasłem „troski o eli
tę", można z łatwością, nawet jeśli nie jest on zbudowany na górze 
wysokiej.

Model drugi to „parafia alternatywna". Tutaj kościół i klasztor 
powinny być otwarte jak najszerzej, żeby rzesze ludu z całej okolicy 
mogły się przekonać, że .jesteśmy najlepsi" i że „tylko u nas", itp. 
W tym przypadku celem jest zorganizowanie duszpasterstwa konku
rencyjnego, przygarniającego wszystkich, którzy swojej parafii nie mają 
(np. studentów czasowo przybyłych do miasta), albo też niezadowolo
nych poziomem usług w kościele famym. Jeśli miarą „sukcesu" jest, 
jak to bywa najczęściej, ilość ludzi na naszych nie-dzielnych (!) mszach



plus suma członków duszpasterstw „specja-listycznych" (zwłaszcza 
młodzieżowych, bo tu najłatwiej o ilość i roz-głos), to wzrost liczby 
wiernych staje się wartością nadrzędną. Dla utrzymania wysokiej kon
kurencyjności, odwrotnie niż w poprzednim przypadku, trzeba „rzucić 
na pokład" wszystkie siły wspólnoty, znów oczywiście pod stosowny
mi hasłami, np. „konieczności duszpas-terskiego fundamentu w życiu 
prokuratorów" albo „w trosce o przeciw-działanie intelektualnej alie
nacji profesorów". Oczywiście pewną korektę należy wnieść rozpatru
jąc klasztor, któremu powierzono troskę o konkretną parafię. Aczkol
wiek problem „walki o dusze" może i tam z powodzeniem istnieć.

Patrząc z perspektywy Kościoła i naszego powołania do katolic- 
kości, głównymi problemami nie są słabości braci ukrywane za klau
zurą obu „reguł". W pierwszym „klasztorku" można kierować się zwy
czajną gnuśnością i kompleksem niższości; stąd może pochodzić szla
chetny wybór strategii na „nieliczne elity". W drugim natomiast „kom
binacie duszpasterskim" motorem być może ten sam kompleks, ale 
połączony z pospolitą pychą i niepospolitą ambicją. Ale są to grzechy 
i „zranienia" poszczególnych braci. Problem klasztoru, prowincji i Za
konu jest jednak poważniejszy: defensywność i zachowawczy charak
ter naszych działań. Świadomie użyłem tu słowa „działania", a nie 
„duszpas-terstwo", bo oba te modele życia ograniczają nie tylko dusz
pasterstwo i kaznodziejstwo, ale wyhamowują również teologię i filo
zofię, którymi żyjemy, jak też pozbawiają rozmachu nawet nasze bu
downictwo. Odwaga myśli naukowej oraz piękno i potęga naszych 
kościołów i klasztorów w różnych epokach są niezbitym dowodem, że 
bracia nie zawsze ograniczali swoje horyzonty do własnego podwór
ka. „Podwórkiem", na którym można było bezpiecznie i przyjemnie 
się zainstalować, mógł być konkretny klasztor, kraj, funkcja, czy wresz
cie tomizm, gwarantujący jego wyznawcy kościelną i zakonną orto- 
doksyjność i nietykalność osobistą.

Szukając Jackowej drogi
Tak dla Jacka, jak i dla Dominika potrzeba odpowiedzi na misję, 

do której zostali przeznaczeni, była związana w sposób jednoznaczny 
z koniecznością studium teologii. Dlatego klasztory, będące środkiem 
dla realizacji naszego posłannictwa zostały „pomyślane jako ośrodki 
promieniowania misyjnego i teologicznego" (Jacek Salij OP). Jedność 
tych pozornie sprzecznych powołań (naukowiec musi siedzieć — mi



sjonarz przemieszczać się), ma charakter sprzężenia zwrotnego. Mi
sjonarze dominikańscy „rodzą się" nie tytko z Dominikowego współ
czucia dla owiec bez pasterza (Mk 6,34), ale również z dobrej eklezjo
logii Jeżeli by było inaczej, to bezowocną byłaby pierwsza misja braci 
do wysoce antykościelnych, gorliwych katarów. Jeśli Kościół nie jest 
potrzebny do zbawienia, albo jeśli wszyscy jakoś tam w nim są i Pan 
Jezus o resztę się zatroszczy, to na jakąkolwiek misję czy do Kłaju, czy 
do Szanghaju pojadą jedynie miłośnicy przygód i podróży łub ci, co 
w klasztorach miejsca sobie znaleźć nie zdołali. Kulawa eklezjologia 
demontuje apostolstwo Kościoła bardziej niż (notoryczny) brak ludzi 
i środków materialnych!

Jednak misyjne doświadczenie wpływa także na teologię. Mode
lowy przykład to &//n/na ccnńa którą wiele wędrujący(!)
Tomasz napisał dla iberyjskich misjonarzy, zainspirowany pytaniami, 
które pojawić się mogły tylko na frontowych rubieżach ewangelizacji. 
Misjonarską codziennością jest stawanie wobec problemów, o których 
na wykładach i w najlepszych podręcznikach nie ma mowy. Żeby nie 
pozostać gołosłownym przytoczę anegdotę z własnego podwórka. 
W 1992 roku postawiliśmy w Moskwie abp. Kondrusiewiczowi pyta
nie, czy mamy dawać komunię św. prawosławnym, czy nie. Stosowny 
kanon mówiący, że owszem można w sytuacji niemożności przyjęcia 
„u sie-bie", był zrobiony pod starą sytuację, a tu nagle „niemożność" 
znikła, zaś wielu ochrzczonych przez babuszkę prawosławną, więc 
formalnie niekatolików, w liturgiach od dawna uczestniczyło. A że 
w cerkwi do spowiedzi i komunii przystępowali, to i na mszy „bez 
Eucharystii" pozostawać nie chcieli. Arcybiskup podumał i obiecał, że 
gdy będzie niedługo w Rzymie, to zapyta w Sekretariacie ds. Jedności 
Chrześcijan. Tamtejszy /Mcza/n/%rjak nasze pytanie usłyszał, po chwili 
namysłu rzekł: „Z tym to trzeba do Ratzingera". Więc nasz Władyka 
Prefekta znalazł i sprawę wyłożył. Ten zaczął na głos spekulować: „Tak, 
ale... No nie! Ale...", i tak cały kwadrans jedne modele eklezjologii 
eucharystycznej porównywał z innymi, aż wreszcie zrezygnowany 
odesłał Arcybiskupa do... Papieża. Ten po wysłuchaniu „opinii" po
przedników z uśmiechem zawyrokował: „Udzielać!".

Malownicze przykłady misyjno-teologiczne można mnożyć, lecz 
nie w tym rzecz. Chodzi o to, że bez odnowy teologicznego i eklezjal
nego myślenia misje, zarówno aJ/nżra (tzw. nowa ewangelizacja), jak 
i będą albo jednorazowymi akcjami, albo nieustannym łata



niem dziur przez kiiku entuzjastów. Zaś teologia pozbawiona misyj
nych i apostoiskich horyzontów zdegraduje się do „przyczynkars-twa" 
iub teologicznych „herbatek na salonach".

Św. Jacka wyróżniała także jego aktywna katolickość. Nie ma w je
go rozumieniu apostolskiego posłannictwa ludzi lepszych (do których 
idziemy my) i pozostałych (publiczność redemptorystów, franciszkanów 
itp). Jacek nie gardzi ludem, nie uważa pracy na prowincji za coś uwła
czającego. Jest w tych odpustowych nawiedzeniach „ze słowem Bożym 
i duchową pociechą" (Zć^c/?ć/y 79) coś iście arystokra
tycznego. Bo czyż człowiek szlachetnie urodzony musi sobie i innym 
udowadniać swoją znaczność, wybierając sobie „prestiżowych" słucha
czy czy „ekskluzywne" ambony?

Wpatrując się w naszych patriarchów: Dominika i Jacka, trzeba 
zwrócić uwagę na ich mariologię. Popełniamy poważny błąd interpretu
jąc ich nadzwyczajne oddanie Najświętszej Dziewicy Maryi (Z^gem/y 

67) czysto dewocyjnie. Średniowieczna teologia, nie 
mniej niż dzisiejsza, widziała w Maryi figurę Kościoła. Jakże znaczą
cym jest wyniesienie z Kijowa statuy Madonny. Czyż to nie symbol kra
chu inspirowanej przez Rzym misji ekumenicznej? Charakterystyczne 
jest, że nasza tradycja w niepowodzeniu wysiłków Jacka i braci nawet 
pośrednio nie oskarża prawosławnych, ale wskazuje na obiektywny fakt 
tatarskiego najazdu. Jeśli uwzględnić, że tatarska niewola Moskwy trwała 
do XVI wieku, to widać tu realizm polskich dominikanów, którzy wie
dzą, że ze zniewoloną Cerkwią pojednania i dialogu być nie może.

A więc chcąc odnaleźć eklezjologię pierwszych braci, nie tyle trze
ba szukać jej w traktatach Dc (takich wtedy jeszcze nie było),
co bardziej wydedukować z Maryjnej pobożności i misyjnego zapału.

Misyjne tradycje Jackowej prowincji
Nie wiem, na ile zbadany jest udział polskich dominikanów w mi

sjach zagranicznych i nawracaniu pogan w średniowieczu ani jaki pro
cent braci słynnej Kongregacji Peregrynantów pochodził z Polski. Cho
ciaż tradycja czerwonych pasów odziedziczona została przez Prowincję 
Galicyjską właśnie od nich, to tradycyjny przekaz, że pasy owe w pa
mięć o sandomierskich braciach nosiliśmy, duchowo nie jest sprzeczny 
z prawdą historyczną, gdyż towarzysze błogosławionego Sadoka też się 
na wschód i południe szykowali, a i z rąk „pohańców" zginęli.

Chcę jednak zwrócić uwagę na bliższe nam i lepiej udoku
mentowane czasy nowożytne. Otóż wydawać by się mogło, iż synowie



św. Jacka w ogóle nie uczestniczyli w misyjnym dziele Kościoła. Nie 
było naszych ani w Ameryce, w Indiach, Chinach lub Japonii w czasie 
najsłynniejszych wypraw misyjnych XVI wieku, nie było nas też 
w ewangelizacji Afryki w wieku XIX. Co się tyczy tego drugiego 
przypadku, to jest oczywistym, że tak szczątkowa prowincja nie mogła 
„po zagranicach" jeździć. Ale należy przypomnieć, że misje katolickie 
epoki nowożytnej podporządkowane były tzw. „prawu patronatu", czyli 
na terytorium danych kolonii przepowiadać mogli tylko misjonarze 
będący poddanymi władcy owych kolonii. A „nieboszczka" Austria 
w kolonie, do których można by jechać, nie obfitowała. Prawo to zniósł 
dopiero Grzegorz XVI w 1830 roku.

Jednak wbrew pozorom polscy dominikanie nie ulegali pokusie 
„instalowania się" w klasztorach i wychodzili w drogę apostolską. Bo 
jakże inaczej powstałyby prowincje ruska i litewska, jeśliby bracia, 
analogicznie do Hiszpanów, Portugalczyków czy Holendrów, nie 
wędrowali na Kresy, które w pewnej mierze były koloniami 
Rzeczpospolitej. Odległości z Krakowa i Warszawy do Czemobyla czy 
Orszy, oraz trudy i niebezpieczeństwa podróży i życia tam, wcale nie 
ustępowały zamorskim wyprawom Las Casasa, Bertranda i innych. 
A kulturowa inność Słowian Wschodnich też wymagały zaiste misyjnej 
inkulturacji. Dość przypomnieć, że w ciągu ostatnich dwudziestu lat XVI 
wieku liczba braci z 300 podskoczyła na 900 (!), zaś stan klasztorów w 
pierwszej połowie wieku XVII wzrósł z 45 na 110, przy szczególnym 
udziale fundacji na Wschodzie. Wzrost ten bynajmniej nie zachodził 
kosztem jakości. Nieczęsto prace naszych cieszyły się na Zachodzie taką 
popularnością, jak wówczas łacińskie i włoskie kazania Abrahama 
Bzowskiego, czy mariologiczny traktat Justyna z Miechowa. Sejmowymi 
i królewskimi kaznodziejami też już wtedy nasi bywali, a o kulturalnym 
poziomie braci świadczy to, z jakimi artystami się zadawali. I to nie 
tylko przy płatnych zamówieniach, jak w przypadku kaplicy św. Jacka, 
ale też duszpastersko i teologicznie, jak to było z Mikołajem Sępem 
Szarzyńskim, penitentem Antonina z Przemyśla.

Zresztą o braciach galicyjskich w wieku XIX też należałoby 
skorygować obiegowe sądy, gdyż jak to ukazują np. badania ojca 
Stanisława Kałdona, ich gorliwość w misjach ludowych była wówczas 
powszechnie ceniona.

Odbudowa prowincji po 1918 roku nie ograniczała się do 
umacniania struktur wewnętrznych. Już po dwudziestu latach bracia 
podjęli niebagatelny trud misji w Chinach, który nadspodziewanie



zaowocował męczeństwem o. Cyryła Szłachtowskiego. Pewnie więc 
możemy mieć nadzieję, że krew męczenników, zawsze będąca 
nasieniem Kościoła, odnowi nasz Zakon w Państwie Środka, może i tym 
razem z udziałem synów św. Jacka. Mówiąc o dwudziestołeciu 
międzywojennym, trzeba wspomnieć o dominikankach ojca 
Woronieckiego, które też z misyjnej troski się „narodziły".

Po wojnie przez dwadzieścia z górą łat wyjazdy na misje za granice 
kraju zablokowane były przez władze. Nawet zgromadzenia misyjne 
nie mogły realizować swojego posłannictwa w sposób bezpośredni. 
Możliwości pojawiły się w czasie obchodów M/T/en/Mumi dominikanie 
dość szybko z nich skorzystali. Najpierw (wstydliwie wspominana) 
Brazylia, potem już bezpieczniejsze (również aprowizacyjnie) Japonia, 
Australia, Niemcy, Kamerun, ZSSR, Węgry i Czechy. Jeśli ktoś dziwi 
się wyliczeniu tu Niemiec (bliskie, katolickie i bogate), czy też Australii 
(praca wśród Polonii), to spieszę przypomnieć, że „misjonarz" jest to 
ktoś posłany przez kogoś do głoszenia, dokądś, gdzie nie jest się u siebie 
w domu. Jak ktoś sam się gdzieś „posłał", to jest emigrantem. Nie 
umniejsza godności misjonarza fakt, że pracuje w kraju katolickim 
(ciekawe, czy Bawaria jest bardziej katolicka niż Kamerun?) lub w kraju 
bogatszym od ojczystego, jak np. Japonia, albo też wśród rodaków na 
Antypodach. Apostołowie Piotr i Paweł też wśród swoich, właśnie 
w bogatych miastach Imperium, głosili Chrystusa.

Po co ten szum?
No właśnie! Skoro prowincja była i jest misyjna, to czego jeszcze 

potrzeba? Spieszę uspokoić braci studentów, że nie postuluję 
wprowadzenia wykładów z misjiologii. Syndyków również proszę, aby 
się nie niepokoili, gdyż nie zaproponuję ani 3%, ani nawet 1% na 
wsparcie braci na niedochodowych misjach, bo i tak sami będą musieli 
szukać pieniędzy na swe utrzymanie. W rzeczy samej, chodzi tylko 
o jedno: żebyśmy żadnej misji dominikanów, zwłaszcza polskich, nie 
traktowali jako ich prywatnego hobby, abyśmy patrząc po katolicku 
widzieli i wiedzieli, że ewangelizacja jest sprawą Kościoła, czyli 
każdego z nas. A co konkretnie robić, aby nasze deklaracje życzliwości 
dla misjonarzy nie pozostały gołosłownymi, to szczerze pytającym 
święty Jacek z pewnością podpowie, bo wszak przed śmiercią wszelką 
pomoc obiecał.



Jan Andrzej Spież OP
ŚWIĘTY DOMINIK I MISJE

„Zakon kaznodziejów jest jakby rzeką, nie trwa na jednym miejscu, 
ale rozciąga się i płynie by nawadniać ziemię" — to zdanie św. Bernard 
z Cłairvaux prawie sto łat przed powstaniem naszego zakonu. Mnichów 
jednocześnie porównał do ryb w stawie, uwięziłi się tam dobrowołnie, 
oczekując swej przemiany i przejścia do wieczności. Świetnie okreśła 
to dwa bieguny, ku którym zwracają się ci, którzy chcą nasączać ziemię 
słowem Bożym, i drudzy, którzy je chłoną dła siebie i świata w ocze
kiwaniu przyszłego krółestwa.' Pierwsi dominikanie potraktowali to 
zdanie z kazania wielkiego cystersa o św. Andrzeju Apostołe jako 
proroczą zapowiedź powstania naszego zakonu. Jednak błiższe prawdy 
będzie zapewne stwierdzenie, że było ono dła św. Dominika jedną 
z inspiracji gdy myśłał o powołaniu swego zakonu.

Bernard z Cłairvaux zaś odnosił je nie do przyszłości, kiedy poja
wi się zakon, nie tyłko nazwany zakonem kaznodziejów, ałe rzeczywi
ście oddany takiej posłudze, łecz miał na myśłi tych, którzy od pierw
szych łat Kościoła tak jak Apostołowie oddałi się głoszeniu Ewange- 
łii. W znanej mu historii chrystianizacji Europy owi kaznodzieje wy- 
wodziłi się z grona chrześcijan, którzy dła Chrystusa „porzuciłi wszyst
ko", czyłi spośród mnichów. Mnichami byli patron Irlandii św. Patryk 
i jego uczniowie, którzy w wyprawach misyjnych podążali do Anglii 
i na kontynent europejski, a być może tysiąc lat przed Kolumbem do
tarli do wybrzeży Ameryki (opat Brendan). Benedyktynem był Grze
gorz Wielki (590-604), który jako pierwszy z papieży podjął dzieło 
chrystianizacji ludów zamieszkałych poza granicami Cesarstwa Rzym
skiego. To on wysłał do Anglii swego ucznia Augustyna. Mnichami

' Jn Y. /tndreae se/mc, PL 183, col. 505-506. J. Leclecq, Bernard/MecAeur; 
d'a/?ray tm e^eny/e  rnedrł[w:] Afd/an^es oj?er?.y a A /-D . C&entr, Parts 1967, s. 345.



byli Willibrord — apostoł Fryzów, Bonifacy — apostoł Germanii, 
Ansgar — apostoł Dani i Szwecji, Cyrył i Metody — apostołowie Sło
wian. Święty Wojciech, biskup praski i apostoł Prusów, przed podję
ciem zamiarów misyjnych został benedyktynem w opactwie świętych 
Ałeksego i Bonifacych na Awentynie w Rzymie. Można tak wyłiczać 
bez końca. Byłi oni wszyscy przekonani, że życie według rad ewange- 
łicznych, na wzór apostołów przygotowywało, upoważniało, a nawet 
zobowiązywało ich do podjęcia posługi apostolskiej.

Również wśród owych ryb dojrzewających do tego, by Pan 
zagarnął je w swe sieci — czyli wśród współbraci św. Bernarda nie 
brakowało takich, którzy z własnej inicjatywy lub pod naciskiem 
papieży zaciągali się do owego „zakonu kaznodziejów". Wśród nich 
poczesne miejsce zajmował sam Bernard. Nie przypadkowo biskup 
krakowski Mateusz i komes Piotr, zapraszali go do Polski, kierując się 
nadzieją, że potrafi on swym płomiennym słowem i przykładem 
wyplenić przeżytki pogaństwa nie tylko na Rusi, „która jest jak drugi 
świat, ale także w Polsce i w Czechach". Także w następnych 
pokoleniach, w czasach współczesnych św. Dominikowi nie brakowało 
misyjnie zaangażowanych cystersów. Można nawet powiedzieć, że 
powołanie misyjne Dominika kształtowało się pod ich wpływem.

To, że takie powołanie zbudziło się w Dominiku bardzo wcześnie, 
nie ulega wątpliwości. Wyrósł przecież w kraju zmagającym się 
z wielowiekowym panowaniem najeźdźców, których religiąbył islam. 
Dla gorliwego chrześcijanina jakim od dziecka był Dominik, ważna 
była nie tylko obrona własnej wiary i wypędzenie okupantów, ale ich 
nawrócenie. Znamy wypadek z jego życia, kiedy to jeszcze jako student, 
chciał pójść do niewoli saraceńskiej w zamian za młodego człowieka, 
jedynego syna wdowy, nie tylko po to by ustrzec matkę od smutku, 
a syna od utraty prawdziwej wiary, lecz głównie by jako niewolnik 
nawracać swych panów do Chrystusa.

W 1206 roku biskup kastylijskiej Osmy Diego, w którego orszaku 
był Dominik, przybył do Rzymu, by prosić papieża Innocentego III 
o zwolnienie go z obowiązków pasterza diecezji, po to, by mógł udać 
się na misje. Papież nie zgodził się na te plany i polecił biskupowi 
wracać do diecezji. Nie znaczyło to jednak, że misyjna przygoda biskupa 
Diego się skończyła. Oto gdzieś w okolicach Montpellier napotkał 
skierowanych do albigensów papieskich legatów, opata Citeaux Arnolda 
oraz towarzyszących mu dwóch mnichów cysterskich. Byli oni tak



zniechęceni nikłymi skutkami swego kaznodziejstwa, że chciełi 
rezygnować z powierzonego im mandatu. Wówczas biskup udziełił im 
rady, by nadał gorłiwie oddawali się kaznodziejstwu, a rozgorączko
wanym krytykom Kościoła zamkną usta, jeśłi naśladując pokorę 
boskiego Mistrza pójdą pieszo, bez złota i srebra, jak apostołowie. 
Legaci przyjęłi taki sposób apostolstwa, zdając się na autorytet 
i przywództwo biskupa. Diego odesłał więc swój orszak do ojczyzny, 
jedynak nie przypadkowo został przy nim tylko Dominik. Wraz z 
cystersami zaczęli głosić kazania wśród albigensów. Tak według 
/Ky/oryg A/óŷ eyyyrtyyy? napisanej niecałe 10 lat po tych wydarzeniach 
przez Piotra cystersa z opactwa Vaux de Cemai wyglądały początki 
nauczania św. Dominika wśród albigensów, które zapowiadały 
powstanie nowego zakonu — braci kaznodziejów.^

Autor /AyRwY g/ór^e/MÓw nie kryje, że zaproponowany przez 
biskupa Diego sposób kaznodziejstwa, wydawał się cysterskim legatom 
trudny do przyjęcia. Nie można jednak sądzić, jak zdawał się to 
sugerować w połowie XIII wieku autor legendy o św. Dominiku, 
Konstantyn z Orvietto i późniejsi hagiografowie, że wynikało to 
z zamiłowania owych cystersów do wygód, wielokonnych zaprzęgów 
i bogatych ekwipaży.  ̂Po kapitule generalnej opat Arnold wrócił ze 
znamienną liczbą dwunastu Opatów, yu/rża niyynenrm ggyycr/ggy/nyyyn 
gpayro/orryrn, powiada Piotr z Vaux de Cemai. Dodał też, że byli to 
ro/yyyg y/rr' re/ygyoyyy.y, yyyy /ter/bc/ge er ggyycrge y/rr
yyycoyyygrgóy/yy .ygncMarA." Cystersi zachowali wówczas jeszcze wiele 
ze swej pierwotnej żarliwości i nie przypadkowo papież Innocenty III 
właśnie ich upatrzył sobie za odpowiednich do wypełnienia tego 
trudnego zadania. Uważał, że cystersi rzeczywiście żyją według zasad 
yy/g gpogroZ/cg, co czyni ich godnymi, a nawet zobowiązuje, do 
działalności kaznodziejskiej.^

Później, po odejściu biskupa Diega do Osmy i wobec stopniowego 
wycofywania się legatów cysterskich, Dominik był zdany na własne 
siły. W tym okresie życia Dominik znalazł oparcie w biskupie Tuluzy

'  Mr/Z/u/n C e/na/ TArfo/M PL 213, co). 543-
7! 2. O początkach działalności cysterskich łegatów papieskich i spotkaniu z nimi 
biskupa Diega i św. Dominika opowiadają rozdziały ł-111 oraz V -V Ii, coł. 543-55! 
i 554-556.
' CtMMranr/nMy c/e cc/en, f  eye/rda <y<McV/ Domr/rrcr* ed. H. Ch. Scheeben [w:] 
MOPH t. XVI, Roma 1935, s. 295.
'  /AyńMM /t/ŚMjgen&u/n, PL 213, col. 554.
' Por.: Vicaire, śvac/a, s. 205-207.



Fulku (f25.12.1231). Ten, urodzony ok. 1155/1160 dawny kupiec 
i trubadur z Marsylii, pod koniec 1195 roku wstąpił do opactwa 
cystersów w Thoronet. Razem z nim, jak to u cystersów, do klasztoru 
wstąpiła jego żona i synowie. Po objęciu 5 lutego 1206 roku diecezji 
tuluzkięj, której stan kronikarz Guillaume de Puylaurens określił jako 

/nćMfMMF, podjął intensywną działalność duszpasterską 
i walkę z herezją, w której niemałą rolę odgrywało kaznodziejstwo.?

Fulko nie ograniczył swego poparcia dla Dominika tylko do 
aprobaty jego poczynań kaznodziejskich. Pod koniec 1206 roku poparł 
jego inicjatywę założenia klasztoru w Prouille koło Fanjeaux 
obejmującego dwie wspólnoty — konwent kobiet, głównie 
konwertytek, i grupę kaznodziejów, dla których konwent mniszek miał 
stanowić duchowe i materialne oparcie.  ̂ Przede wszystkim jednak 
między styczniem a 25 kwietnia 1215 roku Dominik stworzył w Tuluzie 
wspólnotę duchownych, którym biskup Fulko nadał status kaznodziejów 
w swej diecezji, ona stała się zaczątkiem zakonu kaznodziejskiego.^ 
Zabierając Dominika jesienią tego roku do Rzymu na IV sobór 
laterański, biskup umożliwił mu poznanie najważniejszych problemów 
Kościoła tamtych czasów i dał mu okazję do spotkania z papieżem 
Innocentym III. Zaowocowało to planami upowszechnienia zakonu 
kaznodziejów. Jednak z powodu rychłej śmierci tego papieża 
zrealizowano je już za jego następcy, Honoriusza III.'" W tych planach 
nie małe miejsce, chyba większe niż zmagania z albigensami, zajmowały 
sprawy misji wśród pogan. Symbolicznie wyraziło się to w widzeniu, 
którego doświadczył Dominik — zobaczył jak jego bracia rozchodzą 
się na cały świat.

 ̂Zachowało się 30 pieśni mu przypisywanych, większość miłosnych, aie i elegia na 
śmierć przyjaciela i protektora wicekomesa Rajmunda Godfryda Barral. Fulko po swoim 
„nawróceniu" już jako cysters i biskup „gdy posłyszał jakąkolwiek pieśń skomponowaną 
przez siebie gdy był jeszcze Feeido, dnia tego nic nie jadł i nic nie pił prócz chleba 
i wody." —  Kazanie Roberta z Sorbony. Za: H. Waddell, *Średn/owdeeze 
przeł. Z. Wrzeszcz, Warszawa 1960, s. 287.
 ̂P. Cabau, /nareńg/?derrroi/óadoMrde A^/yed/e, /no/ne efaóóe di/ 7%or(V7e(
e^e^ż/e de 7&M/oMye ̂ K A2. A2.7/^ Cahiers de Fanjeaux 21(1986), s. 151-
179.
" Bemardus Guidonis, D e /u/?dar/o/?e er/wordn/F /vuy/ne/anMn roAwa/Me
er /7roy/ne/ae ord//?/y /Mged/caro/iMTn, ed. P. A. Amargier OP, Roma 1961, s. 7-31; 
Vicaire, D/yro/re de ya/nr Do/n/nA/Me, t. 1 s. 241-280.
 ̂Vicaire, D/yro/re, t. 1, s. 339nn.

Tamże, t. 2, s. 18-33; Simon Tugwell, M?rey, AFP 65(1995), s. 6-53.



Ta wizja była odbiciem najgłębszych pragnień św. Dominika 
i znalazła swe spełnienie w późniejszej działalności zakonu. Z zeznania 
Wilhelma z Monteferrato w boloóskim procesie kanonizacyjnym 
św. Dominika dowiadujemy się, że gdy ów świadek wybierał się do 
Paryża na studia teologii, Dominik obiecał mu, że za dwa lata, kiedy 
przestanie zarządzać braćmi, a on skończy swe studia, obaj pójdą 
nawracać <7#/ znćMa/ur ń? Akta tego
procesu dochowały się w niedokładnych odpisach. Jeden z nich, 
autorstwa Bernarda Gui, znany dziś tylko z przedruku zawiera lekcję:

Lekcję
ta potwierdza przekład na język hiszpański gdzie „p c o s " oddano jako 
„p erę os", co wskazuje, że w oryginale było „pzos" co można by 
czytać Pruzos.^

Nie będziemy roztrząsać, czy w 1206 roku plany misyjne biskupa 
Diego i związanego z nim Dominika dotyczyły Kumanów —jak głosiła 
od czasów Jordana z Saksonii dominikańska legenda, czy też pogan 
mieszkających w którymś z krajów u wschodnich wybrzeży Bałtyku 
— jak się domyślają niektórzy współcześni h istorycy .^  Trzeba się 
zgodzić z Ojcem Tugwellem, że nie można dominikowych marzeń 
o misjach wiązać tylko z jednym krajem^ lecz jednocześnie można 
stwierdzić, że wśród nich Dominik widział też Prusy, o których mógł 
się dowiedzieć dość wcześnie. Dominikańskie misje miały docierać 
do saracenów — czyli wyznawców islamu, i do pogan, którzy 
zamieszkiwali północno-wschodnie krańce Europy — Prusów i innych 
ludów bałtyckich. Na wschodzie mieli być to Kumani i pogańscy krew
niacy naddunajskich Węgrów, jak sobie wyobrażano zamieszkujący 
gdzieś na Wołgą, a także inne ludy, które dały o sobie boleśnie znać 
chrześcijańskiej Europie w pierwszych latach istnienia zakonu podczas 
najazdów mongolskich (tatarskich).

Swą misję w Prusach podjęli dominikanie także u boku cystersów, 
by z czasem ich zastąpić. Dominik już w roku 1206 podczas pobytu 
w „marchiach" — dominikańscy historycy mówią tu o Danii lub jej 
pograniczu z Niemcami — mógł usłyszeć o misjach w Liwonii, a także

" Z7cvn/n/(?Ą ed. A. Walz [w:] MOPH t. XVI, s. 133-134.
"S . Tugwell, AFP 66(1996), s. 113 przyp. 180.

M in. Vicaire, /%yRvfet.l, Paris 1982 s. 142-146; Inaczej V. Koudelka,
^ Je  jg/nf Do/n/n/tyMe 7^ AFP 43(1973), s. 5-11; S. Tugwell, Mpfay,

AFP 68(1998), s. 33-85.
"  S. Tugwell, AFP 68(1998), s. 83-85.



o Prusach. Wiadomo też, że gdy papież Innocenty III wydał 26 X 1206 
roku bullę w sprawie misji pruskiej dła cysterskiego opata z wielko
polskiego Łekna — Godfryda (może to imię jest przekładem słowiań
skiego imienia znanego skądinąd opata Bogumiła), on sam w tej sprawie 
przybył do Rzymu. Dominik był tam kilka miesięcy wcześniej, wiosną, 
można się jednak zastanawiać, czy misyjna działalność Godtryda nie 
była już znana na dworze papieskim, gdy Diego rozmawiał z 
Innocentym III o swych zamiarach misyjnych. Godfryd musiał iść do 
Rzymu przez CIteaux by tam też przedstawiać swoje plany. Jeśli zatem 
Dominik nie spotkał się z nim gdzieś w drodze, mógł usłyszeć o tej 
misji od któregoś z cysterskich opatów.

Więcej okazji miał Dominik by poznać działalność następnego 
cysterskiego misjonarza w Prusach, Chrystiana. Pierwsza nadarzała się 
podczas pobytu tego cystersa w Rzymie na przełomie 1215/1216 roku, 
gdzie przedstawiał on swe misyjne sukcesy i otrzymał nominację na 
biskupa Prus.^ Dominik był tam już 8 października 1215, a w Tuluzie 
widzimy go dopiero na początku marca 1216. Może już w owym czasie 
Dominik doszedł do przekonania, że jego zakon powinien mieć wymiar 
powszechny, co wyrażała wspomniana mistyczna wizja apostołów 
Piotra i Pawła rozsyłających braci kaznodziejów na cały świat.Rok 
później od grudnia 1216 do lutego 1217 Dominik znów zabiegał w kurii 
rzymskiej o papieskie potwierdzenia. Tam, w kancelarii u swego 
przyjaciela notariusza Wilhelma, mógł spotkać przyszłego biskupa 
Modeny i legata w Prusach. Byli oni zorientowani w sprawach pruskich 
przybyszów z Polski, którzy tam załatwiali sprawy księcia Władysława 
Odonica i biskupa C hrystiana." Trzecia możliwość spotkania zaistniała 
w maju 1218 roku. Na pobyt Chrystiana w Rzymie wskazuje 13 
wydanych wtedy buli o istotnym znaczeniu dla misji pruskiej. Dominik 
zaś był tam obecny przynajmniej do połowy tego m iesią ca .'s

Przedwczesna śmierć przeszkodziła Dominikowi w spełnić jego 
marzenia o misji wśród pogan. Te plany podjęli jednak jego duchowi

" Po raz pierwszy z tym tytułem występuje (18 lutego 1216. Zob.: G. L a b u d a , P oM a 
v iyz^zac^a /n/y/a w/^r/yac/f do /w /ow y wdepM, Annales Missiologicae 9 (1937), 
s. 257-260.
'*S. Tugwell, Mofay, AFP 65 (1995), s. 7 przyp.4 i 23-45; V i c a i r e ,  7%ryRvre, t. 2, 
s. 9-62.
'7 BuZ/!a/7iMn Po/o/dae, t.l; Por.: Tugwell, Mofey, AFP 68 (1998), s. 63-67.
'* S. M. Szacherska, Pferwy//wfeArRMzy ̂ vypt%7a Pruy ćXvyyda#a [w:] *Średo/c,
Warszawa 1962, s. 136 przyp. 77; Vicaire, TT/yfo/re; t. 2, s. 114.



synowie. Do roli symbolu i wzoru dominikańskiego misjonarza urosła 
postać św. Jacka. O wierności pierwszych polskich dominikanów myśli 
założyciela zakonu świadczą ich poczynania wkrótce po zakorzenieniu 
się zakonu w Polsce. Zachował się list papieża Grzegorza IX z 5 maja 
1227, a więc wydany kilka miesięcy po założeniu dominikańskiego 
klasztoru w Gdańsku. Papież między innymi dziękuje w nim księciu 
gdańskiemu Świętopełkowi i jego braciom za dar /w/y/n /n ^773 .H/a 

jpaga/KMY//n Tym A?c///n był kościół św. Mikołaja
i miejsca na klasztor.^ Zatem ten jeden z kilku pierwszych klasztorów 
polskich zakładano z wyraźną myślą o misji w pobliskich Prusach. Nie 
była to jednak jedynie osobista inicjatywa Jacka czy pierwszych 
dominikanów.

Lud, ku któremu była skierowana misja pruska był od czasów 
św. Wojciecha dobrze znany jako bardzo uciążliwy dla sąsiadów. Był 
to jednocześnie jeden z ostatnich narodów pogańskich u granic 
zachodniego chrześcijaństwa. Tą uciążliwą agresywność północnego 
sąsiada łączono z jego pogańskością. Podejmowano zatem działania 
obronne, które wymagały nieustannego zaangażowania militarnego na 
pograniczu pruskim. Książę Konrad Mazowiecki zajęty walką
0 dzielnicę pryncypacką nie mógł tu angażować wszystkich swych sił. 
Dlatego sprowadził Zakon Niemieckiego Szpitala NMP w Jerozolimie, 
czyli znanych nam krzyżaków. Mieli ich wspierać krzyżowcy z Polski
1 z całej Europy. Równolegle do tego podejmowano działania 
duszpasterskie, wspierające krzyżowców, w które po cystersach 
przejmowali dominikanie. Klasztory dominikańskie miały być oparciem 
dla tej misji. Także i to dzieło było wspierane papieskimi bullami. 
W i?M//gv7M/n 7WćM?/ge doliczyłem się 19 buli z lat 1230-1245 
skierowanych wprost lub pośrednio do dominikanów^". W ostatnich 
latach już po wydaniu pierwszego tomu 7?t///av7M/n, odnaleziono 5 
innych, dotąd nieznanych '̂. Na współpracę dominikanów z krzyżakami

P erlbach  n. 3 5 , S im so n , s. 4 - 5  n. 11: Ze/a/zFM/HM? zz? doznzzzc Ftzp er/zde a c  deyod ozze  
zzońz7/F w /7 yz/yźzez/zzF d e  (7da/?F/r e /  /za/nzzzz Ftzo/rzzzz, zzz/c//ezzzzzzzF
/7er ddec/O F /d /o F  /ra/reF o/drzzzF P r ed /ca /o n z /n , /octzzzz zzz fe /ra  Fzza /zr#  /za^azzćzzzzzzz 
coziMezFzbzze dedezuzzz/ /zaddnzF FZ%?/ad/cd^ cozzda zzz/zde/ay zzzdz7r?zzzzzzzzF /zre/za dczzzzzzzz 
cozz/zzzzze /zz*e/zazz/eF.
^^yz//az7zzz77^o/oz?zae, t . l .  1 0 0 0 -1 3 4 2 ,  ed . J. S u łk o w sk a -K u r a ś , S . K uraś, R o m a  1982 .

T. Jasiń sk i, 7 z z y  zzzezrzazze ńzzde Gzze^ćzzza TY d o (y e z ^ e e  zzzzF/z /zzTZF/rzę/ z  / a /  7Z 7Z -  
7^ J4, Z a p isk i H is to r y c z n e  5 3 (1 9 8 8 )  z .3 - 4 ,  s .5 8 - 6 7 .  T e n ż e , Dw^ze zzzezzzazze ẑzz77e 
C zzę^ ozza  ZY z /źzzz<zcezz/<%o7t^z7a/ 7 2 7 2 -7 2 3 !2  d o /y e z ^ e e  znzF/z/zzTZFTrzę/ z  za^zzzzczze^o 
az*eńzłvyzz7z dczzzzzzzzTrazzd^ wryze/awyTrzcĄ ta m że  5 4 (1 9 8 9 ) ,  z .2 - 3 ,  s .7 9 - 8 2 .



i krzyżowcami trzeba patrzeć z perspektywy tamtych czasów. Sprowa
dzając krzyżaków książę Konrad i biskup Prus Chrystian sądzili, że 
będą oni powolnym narzędziem w ich ręku i nie mogli przypuszczać, 
że będą oni chcieli stworzyć tu własne silne państwo. Rozbicie i walki 
między książętami dzielnicowymi sprawiły, że to państwo wkrótce stało 
się znacznie większym zagrożeniem dla Polski, niż wcześniej pogańscy 
Prusowie.

Niezwykle ciekawym świadectwem działalności misyjnej na 
północnych i wschodnich rubieżach Polski jest niedawno odnaleziony 
krótki utwór zatytułowany przez wydawcę „Opis krajów 
ferraru/n)"^. Jest to właściwie wstęp do zapowiadanego, lecz 
nieznanego dziś opisu Tatarów. Kraje Europy Zachodniej są jedynie 
zwięźle, lecz poprawnie wspomniane. Interesujący jest opis niedawno 
odkrytej wyspy, gęsto zaludnionej przez pogan, do której podróż w obie 
strony miała trwać pięć lat. Ogół badaczy utożsamia ją z kontynentem 
amerykańskim. Nas najbardziej interesuje dość dokładne przedstawienie 
krajów nadbałtyckich, w których autor opisu był misjonarzem. Powiada 
o sobie, że chrzcił wraz ze swym przyjacielem Jaćwingów i był 
świadkiem koronacji królewskiej Mendoga. Brał też udział w wyprawie 
króla Czech Przemyśla Ottokara II do Sambii. Najlepiej wydaje się 
znać plemiona litewskie, które według niego łatwo się chrzciły, 
z wyjątkiem Żmudzinów, w których kraju „nigdy nie nauczano bez 
miecza". Autor wprost nie wspomina krzyżaków i ta wzmianka 
o zbrojnym nawracaniu Żmudzi, odnosząca się zresztą do rzeczywistych 
wydarzeń, byłaby aluzją do ich nie aprobowanych przez niego poczynań. 
Wymienia imiennie innego misjonarza, brata Wojsława, który działał 
na Białej RusP\ tam go słuchał jeden z mieszkańców Karelii i zapraszał 
do swego kraju. Wiele wskazuje, że anonimowym autorem tego 
krótkiego dziełka, które jest świadectwem pokojowej misji katolickich 
misjonarzy na tych ziemiach przed zdominowaniem jej przez 
krzyżaków, był pierwszy biskup Jaćwingów, dominikanin Henryk, lub 
inny dominikański misjonarz działający na tych ziemiach.

Misja pruska angażowała panujących i biskupów Pomorza, Kujaw, 
Wielkopolski i Śląska. Misją zaś na Rusi bardziej zainteresowane było

^  Tamże, s. 289-301.
"  Nie jest ona tożsama z dzisiejszą Białorusią, łecz w XIłI wieku tak okreśłano obszary 
na wschód od Dniepru. Z kontekstu geograficznego opisu zdaje się wynikać, że tu 
prawdopodobnie chodzi tu o obszary na północ od Nowogrodu Wiełkiego.



środowisko krakowskie. Obie te misje miały też różny charakter. Misja 
ruska działała na terenach od dawna schrystianizowanych przez 
chrześcijaństwo wschodnie i chodziło tam o dwa cele: o zjednanie 
tamtejszych książąt i biskupów do unii z Rzymem, i o opiekę nad 
licznymi na tamtym terenie chrześcijanami łacinnikami. Świadczą o tym 
uprawnienia, jakie otrzymywali od papieży misjonarze. Mieli oni pełnić 
funkcje dyplomatów papieskich (bulla z 1246 r. dla Aleksego OP), 
rozpatrzyć możliwość ustanowienia tam łacińskiego biskupa (1232), 
a przede wszystkim porządkować sprawy duchowe mieszkających tam 
katolików, często wolnych ptaków, także zbiegłych duchownych 
i mnichów. Było to ważne, gdyż ludzie ci często wystawiali złe świade
ctwo Kościołowi łacińskiemu. Misja ta nie ograniczała się jednak tylko 
do chrześcijan.

Ostatnio została ogłoszona drukiem mało dotąd znana, przecho
wywana we Lwowie bulla Grzegorza IX, wydana 22 sierpnia 1233 
roku, zaczynająca się od słów: ĆM/n /nasy/y /nt/Z/a operg/y/ pero 
pgt/̂ 7 (żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało), a skierowana 
do braci kaznodziejów

Jest ona identyczna z przechowywaną w Krakowie 
bullą tegoż papieża z 12 maja 1234 roku, do braci i/? 
ef p<3̂ <3/?arYv/n Te określenia mówią o działalności
polskich dominikanów nie tylko na samej Rusi, ale i wśród pogan 
osiadłych na jej obrzeżu (muzułmanów? mieszkańców ziem podbitych 
przez Mongołów?), co dotychczas uznawano za wytwór fantazji XVII 
i XVIII wiecznej historiografii dominikańskiej. Trudno powiedzieć na 
ile stwierdzenia tych dokumentów papieskich były tylko życzeniem, 
czy misja ta została przez polskich braci kaznodziejów w jakiejś mierze 
urzeczywistniona. Wiemy, że w roku 1233 Jacek musiał uchodzić z 
Kijowa.

Oczekiwania papieskie wynikały z ponawianych wówczas przez 
Stolicę Apostolską prób dotarcia do tych ludów. Znamy relacje 
wysłanych tam przez papieża franciszkanów, wydane ostatnio w polskim 
przekładzie^ i dominikanów. W latach trzydziestych XIII wieku 
w poszukiwaniu ojczyzny swych przodków i mieszkających tam swych

^  E. Różycki, B u//apap/eża G/zćgwza AYz.22 .y/e/pp/a 7Z7J7 ro/rM <%a <%vn;/7/Xa/7ć?w 
po/y/r/cń [w:] Q/czyzna MŻyza / da/yza. *S7udfa /dyfo/yczne o/Tarowane 

Kraków 1993 s.41-45.
^ *Spodra/?vf dwdc/y Fwda/ów: tSYo/zca /tpayfo/y^ra a Fwvaf w pp/pw /e ATT/
"de/ru, red. J. Strzelczyk, Poznań 1993.



pogańskich rodaków udawali się na Powołże dominikanie węgierscy, 
którzy pierwsi zetknęłi się z Mongołami mającymi niewiełe łat później 
zagrozić Europie. Intencją tych podróżników i wysyłających ich 
papieży było poznanie tych łudów i zbadanie możliwości ich 
nawrócenia na chrześcijaństwo. Gerard de Frachet w swym Mżae 

opowiada, jak to w 1245 roku w Lyonie, gdy papież Innocenty 
IV szukał kandydatów na posłów, bracia zgłaszali się z płaczem gotowi 
pójść do Tatarów mimo pełnej świadomości grożącego im niebez
pieczeństwa. Redaktor wspomnianego wydawnictwa nie kryje 
podziwu dla odwagi i gotowości poświęceń dominikańskich i francisz
kańskich misjonarzy i wysłańców papieskich. O tej płynącej z wiary 
odwadze, która cechowała także naszych trzynastowiecznych misjo
narzy, warto pamiętać.

Oczywiście misje dominikanów prowincji polskiej, wspieranych 
zresztą przez braci z prowincji niemieckiej nie były jedynymi 
prowadzonymi przez nasz zakon. W tym samym regionie Morza 
Bałtyckiego działali też w Liwonii, Estonii i odległych częściach 
Skandynawii dominikanie z prowincji duńskiej. Wspomniani Węgrzy, 
którzy szukali swych pogańskich pobratymców, docierali w odległe 
regiony wschodniej Europy, a nawet do Azji z próbami misji wśród 
Tatarów. Na działalność misyjną były całkowicie nastawiane dwie 
prowincje zakonu — Ziemi Świętej i Grecji. Pierwsza z nich, 
obejmowała swą działalnością nie tylko Palestynę, lecz także Syrię, 
Liban, Egipt, Persję oraz Armenię i Gruzję. Druga obok „Grecji", 
czyli Bizancjum obejmowała pobrzeża Morza Czarnego i też sięgała 
na Kaukaz. W kręgu ich działania znaleźli się wyznawcy starych 
kościołów wschodnich — nestorian, maronitów, jakobitów i abisyń- 
czyków, a także poganie i arabscy wyznawcy Mahometa. Dominikanie 
z Hiszpanii, Italii i Francji próbowali dotrzeć do tych ostatnich 
zamieszkujących w Hiszpanii, na Sycylii i w południowej Italii, 
a także w północnej Afryce w Maroku i Tunisie. Aby misjonarze mogli 
dotrzeć do mieszkańców tych krajów generał zakonu Humbert de 
Romanis nalegał, by bracia uczyli się arabskiego, hebrajskiego 
i innych potrzebnych języków. Około 1300 roku dla zespolenia 
wysiłków misyjnych na pograniczu grecko (bizantyjsko) — słowiań
skim powołano Kongregację Peregrynantów (podobną powołali 
również franciszkanie). Istniała ona aż do upadku Konstantynopola 
w 1453 roku.



Nowe zadania misyjne powstały w związku z wielkimi odkryciami 
geograficznymi i rozwojem żeglugi od przełomu XV i XVI wieku. 
Otwarły się nowe tereny i powstały nowe problemy ewangelizacyjne 
zarówno w obu Amerykach — na zachodzie, jak i na wschodzie 
w Indiach, Chinach, Indochinach, w Japonii i na Filipinach. Misje na 
zachodzie łączą się z nazwiskami wielkiego misjonarza Ameryki 
św. Ludwika Bertranda, obrońcy Indian Bartłomieja de Las Casas 
i pierwszych św. kontynentu amerykańskiego — Marcina de Porres, 
Róży z Limy i Jana Maciasa. Misja wschodnia odniosła największe 
sukcesy na Filipinach, skąd misjonarze wędrowali na cały Daleki 
Wschód. Została ona tez opłacona liczną rzeszą męczenników za wiarę, 
zwłaszcza w Japonii i Wietnamie.

Obecny generał naszego zakonu Timothy Radcliffe jeden ze swo
ich pierwszych listów do współbraci poświęcony roli ślubów rad ewan
gelicznych w naszym zakonnym życiu, zatytułował: „Zaślubieni dla 
misji". Tereny tej misji widzi bardzo szeroko, bo nawet, a może zwłasz
cza kraje tradycyjnie chrześcijańskie wciąż potrzebują nowej ewange
lizacji. Podjęcie misji ewangelizacyjnej jest prostą konsekwencją na
szych ślubów. Misja ta byłaby niepełna, gdyby ograniczyć ją do nie
których tylko krajów, niektórych tylko kręgów cywilizacyjnych. „Za
kon kaznodziejów jest jakby rzeką, nie trwa na jednym miejscu, ale 
rozciąga się i płynie by nawadniać ziemię" — to zdanie świętego Ber
narda, tak jak dla pierwszych naszych braci i dla nas ma wymiar proro
czy i jest programem, który ciągle czeka na coraz pełniejszą realizację.



Wiesław Szymona OP
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ MISYJNY

Misje pod znakiem zapytania
Zmiany, jakie się dokonały — choćby tylko w mijającym stuleciu 

— w relacji krajów tradycyjnie chrześcijańskich do terenów misyj
nych, obecność i rola młodych Kościołów, ich prężna niekiedy organi
zacja, a nawet zaangażowanie misyjne — wszystko to są takty do
strzegalne gołym okiem i nie ma potrzeby szerzej tu o tym mówić. 
Jednakże, wraz z tymi niewątpliwie pozytywnymi zjawiskami, w naj
nowszych czasach, zwłaszcza od ostatniego Soboru, pojawiły się też 
pewne czynniki, bardzo zresztą zróżnicowane, wpływające niekorzyst
nie na dalszą ewangelizację ludzi, do których jeszcze nie dotarło chrze
ścijaństwo. Powszechnie znane są takie przeszkody ruchu misyjnego, 
jak zwłaszcza żywe resentymenty z epoki kolonialnej w krajach Trze
ciego Świata, gwałtowny ich rozwój i związane z tym problemy, kata
strofalny spadek powołań kapłańskich i zakonnych — żeby się ograni
czyć do wymienienia najważniejszych. Wśród specyficznych dla na
szych czasów trudności istnieją jednak jeszcze głębsze, natury teolo
gicznej, mogące osłabić zapał misyjny nawet tam, gdzie nie brak po
wołań. Ujmując rzecz krańcowo, misje wydają się niektórym po pro
stu niepotrzebne, żeby nie powiedzieć szkodliwe. U wielu ludzi w kra
jach tradycyjnie chrześcijańskich obudziło się, zwłaszcza po okropno
ściach ostatniej wojny, poczucie winy, wyrzuty sumienia, a w związku 
z ogólnym dziś przesuwaniem akcentu z ortodoksji na ortopraksję — 
pytanie: czy my tak wiele mamy znowu do ofiarowania ludom krajów 
rozwijających się, czy jesteśmy naprawdę od nich lepsi? Przecież czę
sto zamiast świadectwa miłości Chrystusowej przenosiliśmy na ich 
tereny skandal rozłamu chrześcijaństwa, niezdrowy prozelityzm, czy 
wręcz otwarte waśnie religijne. Może wystarczy pomagać ludziom, by 
byli bardziej ludźmi i bardziej wiemi własnej religii, budować wspól
noty ludzkie zdolne do działania na rzecz sprawiedliwości, wolności,



pokoju, solidarności (RM 46). Do tych wątpliwości można dorzucić 
rosnącą w świecie sympatię do koegzystencji narodów, wzajemnego 
nie mieszania się w wewnętrzne sprawy, poszanowanie cudzych prze
konań. Jednym słowem, jeśli ludy Azji czy Afryki mają być nadal na
wracane, to może raczej przez samych Azjatów i Afrykanów?

Wczoraj i dziś teologii misji
Najgłębiej jednak dotknęły dotychczasową wizję misji niektóre 

współczesne przewartościowania w pojmowaniu zbawczej roli Kościoła 
i jego stosunku do religii niechrześcijańskich. Dotychczas, upraszczając 
nieco, w odczuciu przeciętnego katolika sprawa przedstawiała się 
prosto. Poza Kościołem nie ma zbawienia, Kościół jest łodzią Piotrową 
sterującą przez wieki ku niebieskiej ojczyźnie; tylko ci, którzy się w niej 
znajdą, mogą wejść do portu zbawienia. Narody zwane pogańskimi 
żyją w fałszu i grzechu, toteż misjonarz niosący prawdę Ewangelii 
i sakramenty święte otwiera im jedyną bramę zbawienia, ratując je od 
wiecznego potępienia. Dla takiego celu nie żal było poświęcić wszyst
kiego. Wprawdzie teologowie wiedzieli, że Bóg wszystkich chce zbawić 
i do zbawienia tego doprowadzić może człowieka również poza widzial
nym pośrednictwem Kościoła, rozumiano to jednak jako drogę nadz
wyczajną. O całych masach ludzi żyjących poza Kościołem przez długie 
wieki w Europie niewiele myślano, po prostu byli oni zbyt daleko. 
Dopiero współczesne skurczenie się naszego świata i zbliżenie się ludzi 
zmusiło do przemyślenia na nowo znaczenia w historii zbawienia 
zarówno Kościoła jak i religii niechrześcijańskich. Nawiązując do 
najstarszej Tradycji teologia ukazuje teraz Kościół jako rzeczywistość 
złożoną z wielu elementów czy dóbr, podkreślając, że nieposiadanie 
jednego z nich nie przekreśla całkowicie przynależności grup i jednostek 
do Kościoła Chrystusowego. Decydujące tu dobro, łaska Boża, czy 
posiadanie Ducha Chrystusowego, jak mówi Konstytucja dogmatyczna 
o Kościele, nie jest uzależnione wyłącznie od chrztu świętego. Podobnie 
związana z tym wiara czy autentyczna miłość bliźniego. Z drugiej strony 
zdano sobie sprawę z istnienia w religiach niechrześcijańskich wielu 
pozytywnych wartości prawdy i świętości, czemu Sobór dał wyraz 
w osobnej deklaracji. Wraz z tym konieczność nawracania pogan 
przestała się narzucać z taką oczywistością jak dawniej; może nawet 
niejeden misjonarz zaczął sobie stawiać pytanie: skoro wszystkie religie 
poszukują odpowiedzi na te same, podstawowe pytania ludzkości,



a w planach Bożych wszystkie mają do spełnienia pozytywną rotę, czy 
nie łepiej pozostawić potencjalnym chrześcijanom ich własną 
dotychczasową drogę zbawienia?

W auli MłfłcawMłH / f
Ojcowie Drugiego Soboru Watykańskiego zdawali sobie sprawę 

z rodzących się już wtedy trudności i wątpliwości tego rodzaju. 
Świadczy o tym wymownie ogłoszony na ostatniej sesji soborowej 
Dekret o działalności misyjnej Kościoła Miał on długą
i burzliwą historię, w wyniku której krótki pierwotnie schemat stał się 
jednym z najdłuższych dokumentów Soboru, mocno osadzonym 
w nowej wizji Kościoła zarysowanej w Konstytucji Zurnen 
Zagadnienie misyjności Kościoła zostało przemyślane i przedstawione 
w całej jego złożoności. Wyraźniej uświadomiono sobie przede wszyst
kim, że misje nie wypływają ani z potrzeby chwili, ani z obowiązku 
płytko rozumianej propagandy, koniecznej dla każdej rozwijającej się 
społeczności, ponieważ misyjność Kościoła ma swe ostateczne 
uzasadnienie w samej jego najgłębszej istocie. Podobnie jak 
apostolskość, powszechność czy sakramentalność, należy ona do tych 
konstytutywnych cech Kościoła Chrystusowego, których naruszenie 
sprzeciwiałoby się realizacji zbawczych planów Bożych. Można nawet 
zaryzykować twierdzenie, że albo Kościół jest misyjny, albo go w ogóle 
nie ma. Jest misyjny z samej swej istoty. Co to znaczy? Okazuje się, że 
w poszukiwaniu wewnętrznych i ostatecznych racji jego misyjności 
trzeba będzie dojść aż do najgłębszej tajemnicy naszej wiary, do Trójcy 
Świętej.

Kościół posłany przez Chrystusa
Słowo „misyjny" pochodzi od łacińskiego /nŻKMO, tj. posłanie, 

zadanie, misja do spełnienia. Misjonarze mają powierzone w Kościele 
określone zadanie, uczestnicząc w szczególny sposób w ogólnej jego 
misji. Gdzie jest źródło? Otóż zarówno stworzenie jak i zbawienie 
świata pojawia się niejako na przedłużeniu boskiej miłości dawanej 
i odwzajemnianej, stanowiącej wewnętrzne życie Trójcy Świętej. 
Pomostem między tym życiem a życiem Kościoła są tzw. posłania 
(misje) Osób Bożych. Pismo św. mówi, że Syn, który od Ojca pochodzi, 
został przez Niego posłany do całego świata, jako powszechny 
Pośrednik między Bogiem i ludźmi, jedyna Droga, Prawda i Życie.



Dzieła pojednania dopełnił na krzyżu, oddając swe życie, aby odkupić 
z niewołi grzechu i szatana i doprowadzić świat do pełni zamierzonej 
przez Boga. Dobra Nowina o nowym Przymierzu zawartym w Jego 
krwi ma być głoszona po całej ziemi aż do końca świata. Dła dokonania 
tego dzieła Chrystus wraz z Ojcem posłał Ducha Świętego, aby 
gromadził łudzi wszystkich ras i narodów, dając im uczestnictwo 
w miłości Ojca nie tyłko pojedynczo z wykluczeniem wszelkiej 
wzajemnej więzi, lecz tworząc z nich jeden lud Boży. Chrystus założył 
swój Kościół jako sakrament powszechnego zbawienia, znak i narzędzie 
jedności całej odnowionej ludzkości. Apostołów, będących pierwszym 
jego zalążkiem, posłał na cały świat, podobnie jak sam został posłany 
do całego świata przez Ojca. Jego nakaz „Idźcie więc i nauczajcie 
wszystkie narody" (Mt 28, 19) jest bezpośrednim następstwem 
powszechnego zbawczego planu Bożego i ustanowienia Kościoła jako 
jedynego i powszechnego sakramentu jego realizacji. Taki właśnie sens 
mają słowa Dekretu: „Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej 
natury, ponieważ według planu Ojca, bierze swój początek z posłania 
(ar vn/y.Mo/7<?) Syna i z posłania Ducha Świętego" (nr 2). Posłanie 
Kościoła ma ten sam cel i zasięg co posłanie Syna i Ducha Świętego. 
Gdyby więc Kościół kiedykolwiek zrezygnował z posyłania misjonarzy 
do ludzi, którzy nigdy nie słyszeli o Chrystusie, sprzeniewierzyłby się 
swojej własnej naturze, a tym samym woli Chrystusa.

Będziecie mi świadkami
Echo Chrystusowego polecenia „Idźcie na cały świat i głoście 

Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!" (Mk 16,15) z pewnością odna
leźć można u podstaw każdego powołania misyjnego. Do każdego mi
sjonarza czy misjonarki dotarło ono w pewnym momencie nie tylko 
jako zewnętrzny wyraz woli Chrystusa wobec całego Kościoła, ale jako 
Chrystusowe słowo przypominane przez Ducha Świętego w całej jego 
nowości i aktualności, skierowane do niego osobiście z łagodną a zara
zem zniewalającą mocą, której nie sposób się oprzeć. Po prostu powo
łanie, charyzmat, którego nie da się wydedukować z żadnych teore
tycznych przesłanek. Misjonarz może się nawet uśmiechnąć pobłażli
wie na podane wyżej uzasadnienia, jemu samemu dopomogą one co 
najwyżej w głębszym zrozumieniu własnego miejsca i roli w Kościele. 
Żyjąc na co dzień wiarą nie potrafi egoistycznie zatrzymywać dla sie
bie pełni życia i szczęścia, jakie z niej czerpie. Czuje on i myśli jak



św. Paweł: „Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangełii" (1 Kor 
9,16). Bezinteresowna miłość, pragnienie całkowitego dawania siebie 
tkwiące u źródeł wszelkiego apostolstwa w Kościele, mogą się stać szcze
gólnie żywe w obliczu skrajnej nędzy czy całkowitej nieznajomości praw
dy Chrystusowej. Tak chyba należy odczytać zagadkowe na pozór słowa 
Dekretu: „Obowiązek rozkrzewiania wiary i zbawienia Chrystusowego 
spoczywa na Kościele (...) na mocy życia"; życia, które biorąc początek 
w miłości Ojca, przelało się w pełni na Chrystusa, On zaś przyszedł i 
innych posyła w tym celu, żeby wszyscy mieli je w obfitości.

Chrystus Światłem narodów
Działalność Kościoła na misjach, tak zresztą jak i wszędzie, może 

służyć różnym bezpośrednim celom, jak walka z głodem, analfabety
zmem i chorobami, szerzenie zdobyczy kultury i cywilizacji, ale nad
rzędnym jego zadaniem, jego świętą misją, pozostanie zawsze nie mate
rialny postęp i dobrobyt, lecz dawanie Chrystusa i Jego zbawienia. A to 
znaczy coś więcej niż ratowanie ludzi od potępienia. Ostateczny los czło
wieka pozostaje tajemnicą Boga; dla Kościoła istotne jest to, żeby już tu 
na ziemi jak najwięcej ludzi doszło do poznania prawdziwego Boga ob
jawionego w Jezusie Chrystusie. „Wszyscy mają prawo do poznania 
tego daru" (RM 11). Dzisiaj lepiej niż kiedykolwiek świadomi jesteśmy, 
że i poza widzialnymi granicami Kościoła rozsiane są liczne elementy 
prawdy i dobra, a nawet szczere szukanie Boga, choć nieraz jest to szu
kanie po omacku. Toteż Kościół nie twierdzi, że tylko w nim jest wszel
ka prawda, nie chce też niszczyć żadnych napotkanych wartości, by do
piero na takiej „spalonej ziemi" siać ziarna Ewangelii. Swoje misyjne 
dzieło pragnie wznosić na fundamencie własnych wartości ewangelizo
wanych narodów (inkulturacja!), rozjaśniać ich bogactwa światłem Ewan
gelii, leczyć, oczyszczać, podnosić i udoskonalać to wszystko, co jest 
zgodne z ludzką naturą i jej dążeniami. Troszczy się o to, by ludzie, nie 
zamykając się w sprawach doczesnych, zatęsknili za prawdą i miłością 
objawioną przez Boga oraz poznali pełną prawdę o swej sytuacji życio
wej i swym właściwym powołaniu. Chrystus jest jedynym wzorem i źró
dłem tej odnowionej ludzkości przenikniętej braterską miłością, szcze
rością i duchem pokoju, do której wszyscy dążymy. Jego wszyscy po
trzebują jako przykładu, nauczyciela, oswobodziciela i ożywiciela, On 
jest oczekiwaniem narodów i ich zbawieniem. Bez Niego nikt nie może 
uwolnić się od własnej słabości, osamotnienia czy niewoli. Jego Ewan-



gełiajest dla całego świata zaczynem wolności, postępu, braterstwa, jed
ności i pokoju. Dłatego też Kościół, który sam jeden posiada Chrystusa, 
nigdy nie może przestać Go głosić. Jest, podobnie jak On, powszech
nym pośrednikiem zbawienia. Zasada mówiąca, że poza Kościołem nie 
ma zbawienia, nie straciła nic ze swej aktualności, jest tyłko bardziej 
pozytywnie formułowana.

Świadectwo miłości
Wiełkie zbawcze zamierzenie Boże misjonarze wykonują przez 

głoszenie słowa Bożego i zakładanie Kościoła wśród narodów łub grup 
społecznych, które jeszcze nie znają Chrystusa, na terenach uznanych 
przez Stolicę świętą za misyjne. W działalności misyjnej nie nałeży 
akcentować jednostronnie nauczania prawdy. Jej podawanie jest 
niewątpliwie cełem misji. Prawdą, którą chrześcijaństwo ma dawać 
światu nie jest jednak religijna ideologia, łecz Chrystus. Soborowa 
Konstytucja o Objawieniu mówi, że Chrystus objawił Boga i Jego płan 
zbawczy „przez całą swoją obecność i ukazanie się, przez słowa i czyny, 
przez znaki i cuda, zwłaszcza zaś przez swoją śmierć i pełne chwały 
zmartwychwstanie, a wreszcie przez zesłanie Ducha prawdy" (nr 4). 
W podobny sposób dokonuje się również przekazywanie Objawienia, 
sprowadzając się w swej najbardziej istotniej treści do dawania 
Chrystusa coraz nowym ludziom. Także misjonarz głosi Ewangelię 
i buduje Kościół swoją obecnością, słowami i czynami. Szczególnie 
podkreślić tu nałeży charytatywną działalność misjonarzy i misjonarek. 
Niezliczone szare szeregi sióstr zakonnych, które z narażeniem 
własnego zdrowia a nierzadko i życia ratują życie innych, oddają im 
ostatni kawałek chleba, dzielą ich nędzę i prymitywne warunki 
egzystencji, niekiedy mając do ofiarowania tyko serce i uśmiech — 
wszystkie one są najprawdziwszymi misjonarkami. Nie mówiąc ani 
jednego słowa wielkim głosem zwiastująDobrąNowinę, budujążywy 
Kościół, dają Chrystusa. Za wzorem Tego, który przeszedł czyniąc 
dobrze i szukając, co było zginęło, również Kościół przez swoich 
misjonarzy łączy się z wszystkimi ludźmi, a zwłaszcza z biednymi 
i uciśnionymi, bezinteresownie się dla nich poświęca, uczestniczy w ich 
radościach i cierpieniach, przynosząc im pokój i światło płynące 
z Ewangelii.

To misyjne świadectwo miłości bynajmniej nie dotyczy samych 
tylko misjonarzy. Jak już to mówił Dekret y4</ trzeba, żeby



wszyscy i każdy z osobna usłyszał tłumy nie znających Chrystusa 
i wołających „pomóż nam!". Rozszerzenie granic miłości aż po krańce 
ziemi, troska o tych, „którzy są z dała", stanowi warunek łaski odnowy 
wszystkich współnot w Kościełe. Każdy winien podejmować swoją 
cząstkę odpowiedziałności za dzieło misyjne wśród narodów 
(zob. AG 35-37).

Od /M do missn?
Ten gorący apeł Soboru podjął Jan Paweł II w encykłice 

ńvży/?MKMb. Z naciskiem stwierdza w niej, że „udział w misji powszech
nej nie ogranicza się do niektórych szczegółnych działań, ałe jest oznakę 
dojrzałości wiary i życia chrześcijańskiego, które przynosi owoce. W ten 
sposób wierzący rozszerza granice swej miłości, okazując troskę
0 tych, którzy są dałeko, jak i o tych, którzy są błisko: modłi się za 
misje i o powołania misyjne, pomaga misjonarzom, śłedzi z zaintere
sowaniem ich działalność" (RM 77).

Okres, jaki upłynął od ostatniego Soboru, ciągłe dokonujące się 
w świecie zmiany sytuacji rełigijnej, pozwałąją łepiej dostrzec całą 
narastającą złożoność probłemu misji. Również temu daje wyraz Jan 
Paweł II w swej encykłice. Zdaniem Ojca świętego nałeży, przede 
wszystkim, odróżnić powszechną misję Kościoła, która nie ma granic,
1 dopiero w jej obrębie mówić o bardziej szczegółowych poczynaniach 
i działaniach. Te poczynania, to właśnie różne „misje". Papież z całą 
mocą podkreśła, że nie ma jednej tyłko sytuacji misyjnej i że wobec 
tego nie można — jak by chciełi dziś niektórzy — mówić o jednej, 
wszędzie jednakowej misji (RM 32). Istnieją według niego trzy zasad
niczo odmienne sytuacje:

1) Narody, grupy łudzi i środowiska społeczno-kułturowe, w 
których Chrystus i Jego Ewangełia nie są jeszcze znane, łub 
przynajmniej brak jest wystarczająco dojrzałych współnot 
chrześcijańskich. „To jest w ścisłym sensie misja — mówi
papież (RM 33).

2) Współnoty chrześcijańskie mające żywą wiarę i odpowiednie 
struktury kościełne. W nich prowadzona jest działałność duszpasterska.

3) I wreszcie sytuacja pośrednia — sytuacja krajów 
zdechrystianizowanych, potrzebujących re-ewangełizacji. To, co może 
zaskoczyć niejednego czytełnika to determinacja,
z jaką Jan Paweł II podkreśła ciągłą aktuałność i doniosłość misji ać/



Mówi wręcz o niezmierzonych horyzontach misji wśród 
narodów (RM 31). Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna... (RM 1) 
I tu pewna nowość w stosunku do dotychczasowych wypowiedzi 
Magisterium Kościoła. Wyraźniej niż kiedykolwiek dotąd ukazane 
zostały trzy odmienne kręgi tej misji:

a) Ciągłe ważne pozostaje kryterium terytorialne. Istniejąjeszcze 
całe obszary (kontynent azjatycki!), o bardzo zresztą zróżnicowanej 
z misyjnego punktu widzenia sytuacji, do których ewangelizacja jeszcze 
nie dotarła.

b) Nowe światy i zjawiska społeczne, które stwarzają nowe pola 
ewangelizacji. Są to przede wszystkim: urbanizacja prowadząca do 
powstawania nowych, niezewangelizowanych jeszcze wielkich skupisk 
ludności; narastający problem młodych niechrześcijan, potrzebujących 
nowych inicjatyw misyjnych; migracje i coraz liczniejsi uchodźcy, 
przybywający często z obszarów nędzy.

c) Współczesne aeropagi — takie jak: świat środków przekazu, 
zaangażowanie na rzecz pokoju, rozwoju i wyzwolenia ludów, aeropag 
kultury, prac badawczych i stosunków międzynarodowych, wreszcie 
zjawisko konsumizmu połączonego z niepokojem, szukaniem sensu 
istnienia, potrzebą życia wewnętrznego i modlitwy. Gdzie w tym 
misyjnym spectrum jest miejsce naszego kraju?

Połska krajem misyjnym czy krajem misjonarzy?
Zaraz po wojnie ukazała się we Francji książka pod prowokują

cym tytułem: „Francja — kraj misyjny?" Autorzy jej, opierając się na 
codziennym doświadczeniu i danych statystycznych, doszli do gorz
kiego stwierdzenia, że we Francji, chlubiącej się mianem najstarszej 
córy Kościoła, odsetek chrześcijan jest znacznie mniejszy niż w nie
których krajach oficjalnie uznawanych za misyjne. Wówczas zasuge
rowana w tytule teza autorów miała posmak sensacji. Dziś każdy wie, 
że np. w rejonie paryskim ilość praktykujących katolików nie przekra
cza kilku procent. Należałoby postawić na serio pytanie, czy i jak dale
ko na drodze do stania się takim krajem jest również Polska. Wydaje 
się, że w ostatnich dziesiątkach lat nastąpiły u nas, a w każdym razie 
na pewno teraz ujawniły się, daleko posunięte zmiany na niekorzyść 
obecności Kościoła. Zadanie dla socjologów! Tutaj warto przynajmniej 
zwrócić uwagę na to, że jednym z czynników hamujących proces de- 
chrystianizacji jest popieranie misji w krajach uznawanych tradycyj



nie za misyjne. Polskie zgromadzenia zakonne, które posiadają kwit
nące misje, nie potrzebują się zbytnio troszczyć o powołania. Za wy
słanych na misje Bóg daje im wiele nowych. Czy jest to wewnętrzne 
tylko działanie Boga wzbudzającego powołania do życia w duchu rad 
ewangelicznych, czy też wyjątkowa atrakcyjność ideału misjonarza? 
Jedno i drugie zapewne. Nasze specyficzne warunki nie pozwalają nam 
służyć misjom wydatniejszą pomocą materialną, jednakże przy okazji 
wyjazdów na misje rzuca się w oczy, jak bardzo ożywiają one ducha 
religijnego, ile wyzwalają wśród ludzi szlachetnej bezinteresowności. 
„Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!" — przypomniał Jan Pa
weł II (RM 2). Księża i zakonnice opuszczający na długie lata swoich 
najbliższych i ojczyste strony, decydujący się na życie i pracę w skraj
nie czasem trudnych warunkach, stają się mimo woli misjonarzami 
również we własnym kraju. Ich przykład stanowi dla społeczeństwa 
antidotum na jego wygodnictwo, pogoń za pieniądzem i użyciem. Jest 
wyzwaniem rzuconym w oczy wszystkim pospolitym zjadaczom chle- 
ba, wskazaniem, gdzie można znaleźć szczęście, nie szukając go na
wet. Jedna ze znanych mi misjonarek, czekając kiedyś w Brukseli na 
samolot do Rwandy, pisała mi: „Spotykam tu wiele sióstr białych, któ
re pracowały w Afryce. Przyjechały na krótszy lub dłuższy odpoczy
nek, by znów tam wrócić. To mnie bardzo zaskakuje, bo wolą tamtą 
nędzę niż zachodnie luksusy. Nawet starsze liczą czas, po którym znów 
tam wrócą".

To może zaskoczyć niejednego...



Wojciech Giertych OP
TEOLOGIA APOSTOLATU

W adhortacji apostolskiej Ojciec święty Jan
Paweł II stwierdza: „Istotą misji apostolskiej jest bowiem nie tyle 
działanie, co przede wszystkim świadectwo własnego całkowitego 
oddania się zbawczej woli Bożej — oddania, które karmi się modlitwą 
i pokutą." (44)

W tym zdaniu jest wyraźne stwierdzenie, że w apostolstwie ważne 
są nie tyle same zaangażowania duszpasterskie, przeróżne „akcje", które 
się podejmuje, ale co jest najistotniejsze, to osobiste zespolenie apostoła 
z Bogiem. Apostoł, to ten kto przez Boga został posłany, i kto 
w podejmowaniu powierzonej mu misji doświadcza towarzyszącej 
obecności Boga. Sekretem sukcesów duszpasterskich świętych jest ich 
całkowita dyspozycyjność i podatność na wewnętrzne działanie Ducha 
Świętego.

Widzimy w Ewangeliach, że Apostołowie szli za Jezusem, 
odbywali pod Jego kierunkiem formację apostolską. Pan Jezus posyłał 
ich na praktyki duszpasterskie. Dawał im władzę, moc wypędzania złych 
duchów. Cieszył się z ich osiągnięć. Mówił po ich powrocie: 
„Widziałem szatana, spadającego z nieba jak błyskawica" (Łk 10,18). 
A jednak pomimo tej formacji rodzą się wśród apostołów wzajemne 
nieporozumienia, zdarzają się niepowodzenia. W chwili śmierci Jezusa 
wszyscy uciekają. Po Zmartwychwstaniu Jezus „tchnął na nich 
i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego!»" (J 20,22), a jednak 
muszą czekać na Zesłanie Ducha Świętego, aby napełnieni mocą 
z wysoka mogli iść i głosić Ewangelię. A nawet po Zesłaniu Ducha 
Świętego też nie od razu są doskonali. Doświadczenie własnej słabości 
towarzyszy im nadal. Święty Paweł musi pouczać Piotra i wprost mu 
się sprzeciwia, gdy Piotr ucieka od wolności w Duchu Świętym. 
Widzimy więc, że otwieranie się na pełnię działania Ducha Świętego
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nie dokonuje się od razu. Jest to długi proces, dokonujący się w ciągu 
życia, i to poprzez trudności, kryzysy i załamania. Owocność działania 
apostolskiego załeży nie tyłko od łaski stanu, która jest udzielana przez 
Boga wraz z powierzoną misją, ale zależy od wewnętrznej podatności 
na przemieniające działanie Ducha Świętego. W trakcie następujących 
lat życia, jeżeli równocześnie z podejmowaniem przeróżnych prac 
apostolskich będzie dokonywało się coraz większe pochłonięcie 
człowieka przez uświęcające działanie Ducha Świętego, nada to tej 
posłudze coraz owocniejszą płodność, uzależnioną od dynamiki samego 
Ducha Świętego.

Możemy zatem postawić istotne teologiczne pytanie: Jak 
praktycznie w życiu dokonuje się to stopniowe przenicowanie naszego 
życia i naszej działalności mocą Ducha Świętego? Wiadomo przecież, 
że nie zawsze to się dokonuje. Widzimy nieraz kapłanów, którzy 
rozpoczynali swoje kapłaństwo z wielkim zapałem. W pierwszych 
latach po święceniach mieli ogromną gorliwość, mieli ciekawe pomysły. 
Można było mówić o pewnych sukcesach duszpasterskich, a potem 
przyszedł zastój. Coś w osobowości pęka, przychodzi jakiś kryzys, 
jakieś zamknięcie się w sobie, przychodzą nieporozumienia — nie ma 
rozwoju duchowego. Wobec trudności wewnętrznych i zewnętrznych 
rodzi się nieufność, rutyna i czasem niechęć. Roślinka życia nadprzyro
dzonego, podlewana przez życie religijne i katechezę lat młodzieńczych, 
rozwinięta przez lata formacji zasadniczej, kwitnąca po święceniach, 
przeradza się w kaktus. Zamiast płodności Ducha Świętego jest znie
chęcenie, czepianie się innych, a nawet agresja.

Trzeba więc podtjąć teologiczne pytanie i przyjrzeć się prawom 
rozwoju życia duchowego oraz prawom rozwoju łaski apostolstwa. 
Jakie pouczenie odnośnie rozwoju łaski apostolstwa możemy znaleźć 
w doświadczeniu świętych i w zasadach teologicznych? Trzeba nam 
dokonać takiej kwerendy ważnych źródeł teologii, abyśmy znaleźli 
potrzebne światła, które dopomogą nam właściwie, duchowo przeżywać 
trudności, których nieuchronnie doświadczamy. To jest całkiem 
normalne. Natomiast od teologii powinniśmy otrzymać pomoc 
w przeżywaniu tych kryzysów.

Gdy szukamy teologicznej odpowiedzi na te pytania w ramach 
tradycji dominikańskiej, stajemy trochę w kropce, i to z dwóch 
powodów. Po pierwsze, u św. Tomasza nie znajdujemy teologii 
rozwojowej. Św. Tomasz spogląda na uświęcone łaską działanie 
człowieka z perspektywy szczytu. Ma to tę zaletę, że ukazuje nam pułap,



kreśli najwyższy horyzont. Ale ponieważ jest to horyzont, do którego 
w większości jeszcze nie dorośliśmy duchowo, opis Tomaszowy jawi 
się nam jako drętwy. Możemy u św. Tomasza poczytać jak to ładnie ze 
sobą współgrają cnoty wlane, dary Ducha Świętego i błogosławieństwa, 
ale praktycznie często bardzo trudno przychodzi nam zgranie tego opisu 
z faktycznym, osobistym doświadczeniem duchowym. A jak krok po 
kroku, w kontekście osobistych trudności, wchodzić w tę rzeczywistość, 
tego św. Tomasz nam nie mówi. Druga trudność na jaką napotykamy, 
gdy szukamy odpowiedzi w ramach tradycji dominikańskiej, to fakt, iż 
nie mamy dominikańskich świętych, którzy by żyli w czasach nam 
bliskich, i którzy by zostawili nam na tyle bogate pisma (i to wyrażane 
bliskim nam językiem), aby można było w oparciu o te pisma 
skonstruować praktyczną teologię apostolatu. Jedyny dominikański 
święty, żyjący we względnie bliskich nam czasach, to bł. Jacek Cormier, 
który zostawił sporo pism o charakterze dewocyjno-historycznym, ale 
na razie brak prób wypracowania progresywnej szkoły duchowości, 
w oparciu o jego doświadczenia.

W niniejszym artykule pragnę się więc oprzeć nie na intuicjach 
dominikańskiego świętego, ale na nauce św. Teresy z Avila, a ściśle 
rzec biorąc, opieram się na pracy doktorskiej ks. Franęois-Regis 
Wilhelem'a pisanej we Fryburgu pod kierunkiem o. Pinckaersa, na temat 
mistyki apostolskiej według św. Teresy z Avila'. Św. Teresa z Avila 
została wraz ze św. Katarzyną ze Sieny ogłoszona przez Pawła VI 
Doktorem Kościoła, co oznacza, iż Kościół uznaje, że w jej pismach 
są zawarte treści mające szczególną wartość teologiczną i duchową. 
Jest ona znana przede wszystkim jako wielka mistrzyni i nauczycielka 
modlitwy. Znajdujemy w jej pismach szczegółowe rozpracowanie 
etapów rozwoju modlitwy wiodących do ostatecznego, mistycznego 
zjednoczenia z Bogiem. Najczęściej w jej pismach szuka się świateł 
dla rozwoju modlitwy. Nie była ona jednak jedynie zakonnicą zamkniętą 
za klauzurą. Była kobietą czynu, wielką refbrmatorką swego Zakonu, 
fundatorką licznych nowych klasztorów. Wiodła życie bardzo czynne, 
zyskując poparcie dla dzieła odnowy Kościoła wśród królów, biskupów, 
magnatów.

Autor wspomnianej pracy doktorskiej przyjrzał się pismom św. 
Teresy z Avila, aby wydobyć z nich naukę o apostolstwie w Kościele. 
Nie chodziło tutaj o szukanie wzorów duszpasterskich z innych epok.

' Franęois-Regis Wiihelm, f 3 ,4/7c.sVc//<?;.'e
(Venasque:R//AbrMduCa/7ne^ 1992).



Duszpasterstwo zawsze wymaga nowatorskiej twórczości. Natomiast 
możemy wydobyć z dzieł świętych wskazania dła duchowego 

apostoła. Zarówno powołanie Marii i Marty jest podatne 
na duchową transformację. Nie nałeży zawężać życia mistycznego 
jedynie do modłitwy i doznań jej towarzyszących. Mistyka, czyłi otwar
tość na łaskę, realizuje się poprzez wiarę, dotyka wszystkich wymiarów 
życia. Papież w cc/MecraHa pisze o mistyce życia wspólnego, gdy
stwierdza, że: „braterska komunia jest nie tylko narzędziem służącym 
określonej misji, ale przede wszystkim p r z e s t r z e n i ą  
t e o l o g a l n ą ,  w której można doświadczyć mistycznej obecności 
zmartwychwstałego Pana." (42)

Możemy więc mówić o mistyce pracy apostolskiej. Średniowiecz
na tradycja dominikańska wyrażała tę samą rzeczywistość za pomocą 
hasła grańa/ygerńcańb/MS. Pytanie, które stawiamy św. Teresie z Avila 
jest następujące: W jaki sposób dokonuje się „wpuszczenie" mocy 
Ducha Świętego w czynne życie duszpasterza? Co należy robić, albo 
jeszcze lepiej, jak należy to życie przeżywać, aby moc Ducha Świętego 
rozwinęła życie apostolskie, a nie uległa zatruciu?

Na wstępie jest jeszcze ważne poczynienie istotnego rozróżnienia. 
Pytania, które stawiamy nie dotyczą łask charyzmatycznych, 
w tradycyjnym rozumieniu słowa „charyzmat", jako 
czyli łask nadzwyczajnych. Zdarza się, że Bóg daje nadzwyczajne łaski, 
które służą jako znaki dla Kościoła. Ludzie niewierzący, lub słabo 
wierzący, potrzebują czasem wstrząsu jakiego dostarcza zobaczenie 
nadzwyczajnego zjawiska, i dlatego czasem Bóg daje niektórym dar 
czynienia cudów, dar uzdrawiania, dar mówienia obcymi językami, 
czy inne jeszcze bardziej bulwersujące znaki w postaci lewitacji czy 
stygmatów. Poruszenie, jakiego zobaczenie takich cudów dostarcza, 
jest jedynie wstępem dla życia duchowego. Takie dary nadzwyczajne 
są przez Boga udzielane, ale nie są one żadnym dowodem na świętość 
tego, który je posiada, i dlatego nie należy takich darów poszukiwać. 
Natomiast jeżeli zostały one dane, należy nimi służyć Kościołowi. Nasze 
pytania wobec św. Teresy z Avila dotyczą łask zwyczajnych, będących 
wynikiem normalnego rozwoju łaski chrztu, a więc dotyczą łask, które 
są dostępne każdemu chrześcijaninowi. Jeśli będzie obcował z Bogiem, 
jeśli będzie rozwijał się w życiu nadprzyrodzonym, doświadczy 
duchowej transformacji. Jak należy z Bogiem współpracować, aby praca 
duszpasterska i apostolska została napełniona całą pełnią Bożą?



Św. Teresa w Tw/ardzy wew/?ę;rznę/ opisuje drogę życia 
duchowego za pomocą metafory pałacu, w którym przechodząc od 
pomieszczenia do pomieszczenia dochodzi się do sałi tronowej, w której 
mieszka krół. W drodze duchowej wyróżnia ona siedem „mieszkań", 
czyłi siedem etapów wiodących do pełnego zjednoczenia z Bogiem. 
Hie to jest ważne by się mierzyć i zastanawiać, w którym mieszkaniu 
już się znajdujemy. Ważne jest natomiast, by mieć świadomość, że w 
całej drodze jest ruch, że są przewidziane etapy wzrostu, i że bywają 
kryzysy, poprzez które Bóg nas oczyszcza (choć przejście z etapu do 
etapu nie musi się dokonywać poprzez kryzys). Nie ma więc nic 
dziwnego w tym, że doświadczamy trudności. Jeśłi natomiast piłnuje 
się modłitwy, jeśłi cierpłiwie szuka się Boga, to pomimo grzechów, 
z kryzysów się wychodzi.

W fazie pierwszej obejmującej trzy pierwsze mieszkania, człowiek 
zachowuje swoją inicjatywę i jakby niezałeżność. Bóg dostosowuje 
swoje działania do kroku człowieka. W fazie drugiej obejmującej 
pozostałe mieszkania, to Bóg, poprzez dary Ducha Świętego, przejmuje 
inicjatywę. Człowiek uczy się wtedy współpracy z łaską działającą 
w duszy, aż do momentu, kiedy to „Bóg jest sprawcąi chcenia i działania 
zgodnie z Jego wołą" (Fłp 2,13). Prawdziwy mistyk to ten, który jest 
całkowicie oddany misji, jaką otrzymał. Szczyt zjednoczenia z Bogiem 
jest zarazem szczytem apostolstwa i płodności duchowej.

Na samym początku drogi, trzeba odważnie zawalczyć o zaprzy
jaźnienie się z Bogiem. Oczywiście należy unikać grzechów, ale uwaga 
nie powinna być skierowana jedynie na grzechy, które nas bolą. 
Z Bogiem trzeba się zaprzyjaźnić, trzeba zawalczyć o jakość, a jeszcze 
bardziej o regularność, osobistej modlitwy oraz o gotowość oddawania 
się Bogu. Św. Teresa oczekuje od początkujących dusz wielkiego zapału 
w drodze do świętości. Trzeba mieć wielkie zamiary i nie zrażać się 
własnymi upadkami. Początkujący winien studiować Ewangelię, aby 
poznać Jezusa osobiście. To się może wydawać dziwne, ale można być 
już wiele lat kapłanem, a Jezusa osobiście nie znać. Nie o to tylko 
chodzi, by wiedzieć coś o Jezusie, ale o to, by wytworzyła się z Nim 
wzajemna więź miłości. Częstą pułapką jest psychiczne zatrzymanie 
się na własnych słabościach i rezygnacja z szukania Jezusa. Asceza 
pierwszych etapów nie ma więc na celu zdobycia doskonałości, co 
rodziłoby pychę, ale ma na celu takie przestawienie życia, aby się 
dokonywało szukanie Boga. Czas na wyrugowanie wad przyjdzie na



wyższym etapie życia kontempiacyjnego, gdzie zatrzymanie się na 
samej kontemplacji może zrodzić egoizm. Na początku drogi duchowej 
trzeba przede wszystkim zadbać o to, by nastąpiło zafascynowanie 
Bogiem. Trzeba zatem tak zorganizować swoje życie, aby oś życia była 
skierowana na Boga. Często gdy ksiądz nie ma czasu, pierwsza rzecz, 
z której rezygnuje, to właśnie osobista modlitwa. Zostaje mu wtedy 
tylko modlitwa liturgiczna, organizowana dla innych... Gdy przychodzi 
zmęczenie szuka on odprężenia w kontaktach z ludźmi, w rzeczach 
miałkich, pustych, w TV, a nie w Bogu, bo Bóg jeszcze nie stał się dla 
niego najbliższym przyjacielem.

Św. Teresa z Avila określa etap trzeciego mieszkania jako moment, 
kiedy jest osiągnięty pewien sukces w nadaniu sobie rozumnego ładu. 
Człowiek panuje już nad sobą, ma swoje życie dobrze zorganizowane. 
Jest czas na modlitwę i czas na zaangażowanie apostolskie. Wszystko 
wydaje się być dobrze i po Bożemu ułożone, ale św. Teresa wypowiada 
się o tym etapie z pewną nutą ironii. Człowiek może się „urządzić" 
w swoim życiu duchowym. Jest w tej postawie jakaś duma z własnego 
ładu, przy równoczesnym braku rezygnacji z siebie. Wymagania Boże 
są dostosowane do własnej modły. Człowiek chce być panem swoich 
uczynków. Bardziej opiera się na własnej rozumnej mądrości niż na 
miłości Boga. Brak natomiast u niego szałeństwa dla Chrystusa, brak 
zgody na to, że „myśli Boże nie są myślami naszymi, i drogi Boże nie 
są drogami naszymi" (Iz 55,8). Przejście w drugą fazę życia duchowego, 
począwszy od czwartego mieszkania, zależy od oddania się całkowicie 
Bogu, na prawach Bożych. W okresie międzywojennym zastanawiano 
się w teologii duchowości czy powołanie do życia mistycznego nie 
jest łaską wyjątkową dawanąprzez Boga jedynie jakiejś wybranej elicie, 
co by oznaczało, że sąjakby dwie klasy ludzi w planach Bożych: jedni 
powołani do mistyki, a drudzy zwyczajni ludzie. Jest to sugestia 
fałszywa. Nie ma takiego podziału. Wszyscy ludzie są powołani do 
udziału w pełni Bożej. Natomiast istotny podział pojawia się pomiędzy 
tymi, którzy się Bogu oddają na prawach Bożych, i następuje u nich 
wzrost, a tymi, którzy jak bogaty młodzieniec z Ewangelii wycofują 
się na znane sobie pozycje. Bóg nie potrzebuje naszych uczynków, ale 
potrzebuje naszego oddania. Kontemplacja wlana jest więc uzależniona 
od jakości naszego oddania się Bogu. Mając świadomość, że jesteśmy 
sługami nieużytecznymi (Łk 17,10), trzeba zachować w sercu zmysł 
darmowości. Ważnąpomocą w przejściu pod reżimem działania darów



pucha Świętego jest podejmowane z miłości wobec Boga posłu
szeństwo. Nie dotyczy to oczywiście tyłko zakonników. Posłuszeństwo 
Bogu realizuje się też w życiu świeckim. Wartość posłuszeństwa załeży 
od wartości daru z siebie. Gdy przyjmie się niekiedy trudne posłuszeń
stwo jako wyraz oddania się Bogu, oczyszcza to więź z Bogiem i otwiera 
nowe horyzonty. Widzimy to nieraz przy nowych asygnatach. Gdy ktoś 
nie potrafi puścić swych przywiązań, gdy nie potrafi zgodzić się na 
zmianę, której Bóg od niego wymaga, to ten wewnętrzny bunt go 
niszczy. Kto natomiast oczyma wiary odczytuje zmiany zachodzące 
w życiu, znajduje nowe duchowe siły.

Poczynając od czwartego mieszkania, w którym jest całkowite 
oddanie się Bogu, działanie Boga w duszy staje się coraz bardziej 
dominujące. Gdy poprzednio w modlitwie i w pracy opierano się 
głównie na naturalnych zdolnościach, teraz wzrasta podatność na 
prowadzenie przez Ducha Świętego. Świadome odbywanie medytacji 
staje się trudne ałbo wręcz niemożliwe, ale trwa nostalgia za Bogiem. 
Doświadczenie Boga powoduje doświadczenie własnej słabości. 
Zaczyna się cenić punkt widzenia wiary we wszystkim, szczególnie w 
działaniu. Rodzi się jakieś poczucie nieudolności, jakieś niezadowolenie 
z pracy. Te trudności nie wynikają z braku kompetencji, ale z działania 
Bożego. Gdy się pojawiają, nie trzeba się zamykać w duchowym 
paraliżu. Trzeba wiedzieć, że takie chwile przychodzą w życiu 
duchowym oraz że to jest całkiem normalne. Ludzie przeżywają takie 
stany także w małżeństwie. Doświadczenie nocy oczyszczającej 
wewnętrzne nastawienie obejmuje czasem najbardziej banalne zajęcia. 
Bóg daje doświadczyć, iż Jego pomoc jest potrzebna w każdym 
najprostszym działaniu. Pouczenie świętych jest tutaj wielką pomocą, 
ponieważ pozwala oddawać Bogu swoją słabość z jeszcze większą 
gorliwością i z jeszcze większą ufnością w moc Bożego miłosierdzia. 
Gdy te chwile próby pochodzą od Boga, towarzyszy im ufność. Trwa 
się więc w powołaniu, a z czasem przychodzi łaska pokoju i radości. 
W nocy zmysłów, w czwartym mieszkaniu, złe skłonności są całkowicie 
opanowane. W analogicznej nocy ducha, występującej w szóstym 
mieszkaniu, te złe skłonności są całkowicie wykorzenione. Gdy 
przychodzi noc, okres doświadczeń i próby, nie należy rezygnować 
z modlitwy, ale właśnie trzeba przy niej trwać pomimo ciemności.

W piątym mieszkaniu następuje zjednoczenie woli z Chrystusem. 
Odtąd życie jest „ukryte z Chrystusem w Bogu" (Kol 3,3). Człowiek



zjednoczony z Chrystusem zaczyna mieć te same pragnienia, te same 
odczucia co Chrystus. Rodzi to bolesną i palącą troskę o zbawienie wszyst
kich ludzi. Ta troska nie jest skutkiem tylko rozumowania, ale pochodzi 
z wniknięcia w tajemnicę Chrystusa i Jego mistycznego Ciała. Rodzi to 
pewne rozdarcie opisywane przez św. Pawła pomiędzy pragnieniem by
cia z Bogiem i pragnieniem zbawienia ludzi. Człowiek tak zjednoczony 
z Bogiem cechuje się pewnym nadprzyrodzonym ciepłem. Jego osobo
wość pociąga innych ku Bogu. Na tym polega ojcostwo czy macierzyń
stwo duchowe. Jest to przyciąganie ludzi ku Bogu, czy też rodzenie ich 
dla Boga, dokonujące się poprzez cały czar osobowości.

Ostatnią wielką próbą jest noc ducha, etap w którym Bóg dokonuje 
głębokiego oczyszczenia duszy. Towarzyszą temu okresowi wielkie 
trudności. Pojawia się wtedy jakieś uczucie odrzucenia przez Boga. 
Jest samotność, niezrozumienie ze strony spowiedników, a czasem 
prześladowania ze strony najbliższych. Wspomnienia dawnych 
grzechów nie dają spokoju. Wydaje się, że nie ma w ogóle miłości 
w sercu. Czasem boleśnie postrzega się kryzysy Kościoła. Każdy 
człowiek podobnie zresztą jak cały Kościół, musi przejść za Jezusem 
przez misterium paschalne. Gdy pomimo tych trudności mamy 
świadomość, że jesteśmy tylko narzędziem w rękach Bożych i trwamy 
w całkowitej dyspozycyjności wobec Boga, to apostolstwo staje się 
wówczas doskonałe. Święci będący na tym etapie dokonują wielkich 
dzieł Bożych. Równocześnie na tym etapie mogą się pojawić jakieś 
nadzwyczajne dary gygdy da/ae, dane dla innych. Istotne jest
jednak otwarcie duszy na miłość Bożą, a nie sposób w jaki to się 
dokonuje. Jak mówi św. Teresa z Avila, człowiek staje się zanurzony 
w Bogu jak gąbka w wodzie. U kresu drogi, przy siódmym mieszkaniu, 
zjednoczenie z Bogiem jest kompletne i definitywne.

Droga opisana przez św. Teresę pokazuje nam, że nie ma czegoś 
takiego jak czysty kontemplatyk i czysty aktywista. Drogi Marii i Marty 
zlewają się w jedno. Sercem apostolstwa jest moc Bożej miłości, która 
przemienia ludzkie działanie. Dlatego więcej przyczynia się do wzrostu 
Kościoła jedna osoba oddana całkowicie Bogu niż nawet wielu 
działaczy, choćby i bardzo dynamicznych, ale opierających się 
wyłącznie na własnych siłach.

Jakie wnioski płyną z nauki św. Teresy z Avila dla naszego 
apostolstwa? Niezależnie od tego gdzie jesteśmy posłani i w jakich



warunkach przeżywamy nasze misyjne i duszpasterskie obowiązki, 
droga duchowej transformacji opiera się na tych samych zasadach.

Po pierwsze, duchowa owocność czy płodność naszej posługi 
załeży od osobistego zmierzania do świętości. Ważna jest więc decyzja, 
wyrażona nie tyłko raz, ale podtrzymywana ciągłe, aby dawać się Bogu 
aż do końca, wierząc że Bóg dostarczy odpowiednich środków. Nie 
chodzi tutaj o zimny woluntaryzm, ale o hojne, z miłości, odpowiadanie 
na Boże wezwania. Świętość polega na zawierzeniu Jezusowi i na 
dawaniu Jemu swego życia, tak jak św. Piotr, który odważył się chodzić 
po wodzie. Nie należy pomniejszać wielkich pragnień, nie należy 
rezygnować ze świętości. Taka postawa byłaby tylko pozorną pokorą. 
Nawet ci, co boleśnie odczuwają swoje upadki, co naocznie widzą swoją 
własną słabość, niech nie gaszą swej duchowej ambicji. Osoba 
tryskająca miłością do Boga zawsze pociąga innych ludzi.

Po drugie, życiu duchowemu towarzyszy pewna antynomia. Moc 
Boża spotyka się ze słabością ludzką. Tak jest zawsze, i w życiu 
duchowym, i w życiu apostolskim. Kroczenie ku Bogu nie polega na 
triumfalnym gromadzeniu sukcesów, ale na coraz większym otwieraniu 
się na Boże miłosierdzie. Nic więc dziwnego, że boleśnie doświadcza 
się własnej nędzy, że rodzą się trudności we wspólnotach, że przy 
tworzeniu klasztorów na terenach misyjnych powstają zdawałoby się 
niepokonałne trudności. Samo doświadczenie biedy jeszcze nie jest 
znakiem łaski. Ale gdy tej biedzie towarzyszy otwarcie na miłosierdzie 
Boże, narasta coraz bardziej świadomość, że to Bóg jest budowniczym 
Kościoła, i że bez Chrystusa nic uczynić nie możemy (J 15,5). Dlatego 
św. Paweł wypowiada paradoksalne słowa: „Najchętniej więc będę się 
chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. 
Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, 
w niedostatkach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć 
niedomagam, tylekroć jestem mocny"(2 Kor 12, 9-10).

W apostolstwie doświadcza się „nocy" działalności apostolskiej. 
Odbierają one nam nasze dzieło, pozwalają nie przypisywać sobie 
zasług za sukcesy oraz prowokują do głębszej nadziei. W apostolstwie 
ma miejsce nadprzyrodzona współpraca z Odkupieniem. Dlatego 
trzeba pozostać ubogim, aby umieć zasługi przypisywać Bogu. Praca 
apostolska będzie mistyczna, gdy naprawdę będziemy przekonani, 
że Bóg jest tym pierwszym, który działa, a my w naszym ubóstwie 
duchowym doświadczamy tego, że jesteśmy jedynie sługami



nieużytecznymi. Im głębszy postęp duchowy, tym bardziej będzie się 
doświadczało duchowego ubóstwa.

Po trzecie, w pracy apostolskiej trzeba wytworzyć w sobie 
sprawność poszukiwania Boga. Orientacja ku Bogu musi pozostać 
pierwszoplanowa. Nie ma konkurencji pomiędzy szukaniem a pracą 
apostolską. Jedno i drugie jest Boże. Ałe na początku bywa tak, że 
zaangażowanie czynne zubaża duszę. Rzutki aktywizm gorliwego, 
młodego duszpasterza z czasem prowadzi do duchowego wyczerpania. 
Stąd trzeba roztropności w rozkładaniu prac, tak aby był zachowany 
rytm osobistej modlitwy, dni skupienia, czuwania nad jakością własnego 
życia duchowego. Ważne jest by dobre dzieła były podejmowane 
z natchnienia Bożego, a nie z innego motywu. Nie o to chodzi, by 
gromadzić swoje dobre uczynki, ałe chodzi o to, by były one 
podejmowane z miłości dła Pana. Na etapie trzeciego mieszkania 
dokonuje się wiełe dobrych dzieł, ałe trzeba je przekroczyć, gdyż 
naszym darem składanym Bogu są nie nasze dzieła, ałe nasze oddanie 
się Bogu. Bóg nie potrzebuje naszej pracy. On może z kamieni zrodzić 
synów Abrahamowych, ałe potrzebuje naszego daru, naszej ofiarowanej 
w miłości wołi. Oddanie naszej wołi na prowadzenie przez Ducha 
Świętego sprawia, że modłitwa przeradza się w modłitwę kontemp- 
łacyjną, a apostołstwo staje się mistyczne. Pozwała to na postrzeganie 
opatrznościowego działania Boga w wydarzeniach. Św. Teresa podaje, 
iż zjednoczenie wołi w piątym mieszkaniu zapała w sercu nowy żar 
misyjny. Jest ono owocem nie tyłe iudzkiego rozumowania, co daru 
łaski Bożej. Dopiero na ostatnim etapie siódmego mieszkania znika 
napięcie pomiędzy byciem z Bogiem i byciem z łudźmi.

Po czwarte, w sercu mistyki apostołskiej jest nadprzyrodzona 
miłość. Ona jest udziełana przez Boga dła służby, a nie dła egois
tycznego radowania się. Miłość zaczyna się od nąjbłiższych. Przede 
wszystkim dotyczy własnej wspólnoty, a dopiero następnie innych łudzi. 
Dłatego ważne jest praktykowanie braterskiej miłości wobec 
nąjbłiższych.

Po piąte, apostoł jest wezwany do przeżywania Paschy Chrystusa 
wewnątrz swej posługi apostołskiej. Oczyszczenia jakie przychodzą 
w trudnościach są opatrznościowe. Odzierają one z własnych ambicji 
i przywiązań, i wyrabiają podatność na prowadzenie przez Boga. Nie 
tyłko niedoskonałe pragnienia muszą być oczyszczone, ałe również 
i dobre pragnienia wymagają oczyszczenia. Im bardziej wchodzi się



w tajemnicę wiary, tym bardziej doświadcza się ciemności. Gdy Pan 
wybiera sobie Apostoła, to go kształtuje, aż w ubóstwie duchowym 
stanie się on całkowicie podatny na prowadzenie Ducha Świętego.

Po szóste, apostolstwo przyczynia się do rozwoju życia 
mistycznego. Często pojmuje się naszą dewizę con^eoy/a^a a/Mf ńa&ye 
na zasadzie pewnej baterii. Trzeba w kontemplacji naładować baterię, 
a potem w działaniu następuję jej wyładowanie. Jest to obraz fałszywy, 
gdyż łaska Boża jest obecna zarówno na poziomie modlitwy, jak i na 
poziomie głoszenia. Jeżeli trwamy w zjednoczeniu z Bogiem, to łaska 
Boża jest płodna również w naszych apostolskich poczynaniach. A co 
więcej, jak zauważa św. Tomasz, życie czynne poprzez swoje trudności 
może bardziej wymuszać wiarę i bardziej oswajać z ciągłym 
obcowaniem z Bogiem, niż życie kontemplacyjne. Jest więc i wpływ 
życia apostolskiego na życie modlitwy. Rzecz w tym, aby wszelkie 
prace były podejmowane w ciągłym spojrzeniu wiary i miłości 
skierowanym ku Bogu.



Andrzej Potocki OP
INKULTURACJA — WAŻNY WYMIAR 
PRACY MISYJNEJ

Wraca temat dotknięty już w przedostatnim zeszycie „Teofila".' 
Bo i teraz — gdy chcemy zbiiżyć się do problematyki misyjnej — nie 
może go zabraknąć. Dziś inkuituracja urasta do jednego 
z najważniejszych wymiarów działalności misjonarza. ef ,%?as
nie mówi o „kulturze chrześcijańskiej", ale o kulturze /ogólno/ludzkiej 
(por. KDK n. 53).̂  Zatem — tak chciałoby się rozumieć tę soborową 
konstatację — głoszeniu Dobrej Nowiny wcale nie musi towarzyszyć 
głoszenie określonej kultury. Co więcej, pod hasłami kulturowego 
policentryzmu słyszy się wołania, by chrześcijaństwo wyzbyło się 
swego europejskiego opakowania.

To prawda, że w pracy ewangelizacyjnej faktycznie promującej 
europejską kulturę często pojawiało się i pojawia nadal niebez
pieczeństwo lansowania wzorów obyczajowych burzących zastane 
struktury społeczne.  ̂ Inkuituracja ma chronić przed konfliktem. Ale 
wówczas pojawia się trudny problem tożsamości chrześcijaństwa. 
Można byłoby się zastanawiać nad hipotezą o stosunku odwrotnie 
proporcjonalnym między chrześcijaństwem a inkulturacją: im większa 
wierność chrześcijaństwu, tym słabsza inkuituracja; im silniejsza 
inkuituracja, tym ryzyko odejścia od chrześcijaństwa wyraźniejsze. 
Realizacja hasła o radykalnej inkulturacji może zagrozić identyczności 
chrześcijaństwa, otwierając pole dla różnorakich kultów synkretycz-

'Z ob . Mrozek M .OP.Fwaa^e/ra/Xm //Hra w enty%r/%acA.^naAłt%a/% Teofii 1998, 
nr 2.
i Zauważa to Lewek A. ks., Fwanye/tzaęfa a Au/ńiła, Chrześcijanin w Świecie i 983, z. 
443, s. 71.
 ̂Przykłady takich sytuacji podaje Szyjewski A.,/nśru/A/raę/a — w/jąp/^c/u /n/eaky 

aynireryzme/n a Znak 1994, nr 9.



nych Już z tego widać, że inkulturacja jest problemem trudnym nie 
udko w perspektywie teoretycznej, aie również — i może przede 
wszystkim w praktycznej. Jest także problemem ważnym. Dialog 
Kościoła z kulturami współczesnymi (wypada posłużyć się tu liczbą 
tnnogą) będzie decydujący o przyszłości świata/ To faktycznie „być 
albo nie być" Kościoła w krajach misyjnych. To faktycznie — dla nas, 
Czytelników i Autorów „Teofila" — „rozumieć albo nie rozumieć" 
Kościoła i własnego w nim miejsca.

Spróbujemy w tym artykule wskazać najpierw parę przykładów 
z dziejów zjawiska, któremu obecnie przydajemy miano inkulturacji. 
Podkreślimy charakterystyczne dla dzisiejszych wypowiedzi 
fg/ńdn Fcc/ay/ae wołanie o szacunek dla zastanych przez misjonarzy 
kultur i pokażemy współczesne rozumienie inkulturacji. Zajmiemy się 
następnie warunkami i dziedzinami inkulturacji, a wreszcie spojrzymy 
na inkulturację jako na dobrą sposobność dla takiego spotkania 
Ewangelii i kultur, które daje okazję do wzajemnego obdarowywania 
się. A w konsekwencji — wzbogacania.

Trochę historii
Zróżnicowanie kulturowe chrześcijaństwa widoczne było od jego 

początku. Już pierwsza gmina była podzielona na judeochrześcijan 
i „hellenistów". Później przykładem będzie zróżnicowanie się 
obrządków (rytów) uwzględniające kulturowe wyposażenie ewangeli
zowanych środowisk. Chrześcijańskie wejście w rytm dorocznych uro
czystości świata helleńskiego sygnalizował Teodoret z Syrii w V wieku: 
„W miejsce świąt ku czci Zeusa i Dionizosa oraz innych rocznic my 
obchodzimy uroczystości Piotra i Pawła, Tomasza, Sergiusza, Mar
celego, Panteleona, Antoniego, Maurycjusza i innych męczenników". 
Słynny zaś powstały z porad i zaleceń św.
Grzegorza Wielkiego udzielanych św. Augustynowi z Canterbury i jego 
towarzyszom, stanowi znakomity dokument metody akomodacyjnej 
zastosowanej do kultury ówczesnej Anglii. Misjonarze ci nie odrzucali 
świąt pogańskich, lecz nadawali im charakter uroczystości 
męczenników, a w formy lokalnych obyczajów usiłowali wprowadzać 
ewangeliczne treści/ Świątynie pogańskie przekształcali w chrześ

* Tę ostatnią uwagę formułuje Carrier H., Fwan^e/ta /  jh/Au/y O dZeona AT//do Tana 
Raw/a//, Rzym-Warszawa 1990, s. ł4 ł .
' Przykłady inkułturacji w m inionych w iekach zw ięzłe przedstaw ia Pasek Z., 
/o^u/furac/a — nowa /w.stac odtw eczn^o/w ocasu, Znak ł994, nr 9.



cijańskie, „aby naród (...) widząc, że nie burzy się jego świątyń, 
wyrzucał błąd z serca, a poznając i czcząc prawdziwego Boga, z więk
szym zaufaniem spieszył na miejsca, do których się przyzwyczaił"/

Nowożytne odkrycia geograficzne doprowadziły do zderzenia się 
Kościoła z nowymi kulturami i rełigiami Wschodu. Znane są z tego 
okresu twórcze eksperymenty misyjne. Przykładem jezuickie 
akomodacje chińskie wiążące się przede wszystkim z nazwiskiem 
o. Matteo Ricci (1552-1610)/ Jezuici w Chinach przyjmowali 
z miejscowej obyczajowości tak wiele, jak tylko było to możliwe: 
chińskie imiona, długie włosy, stroje. Z rytuału i obyczajów katolickich 
usunęli elementy rażące mentalność Chińczyków. W przepowiadaniu 
stosowali argumentację opartą na klasykach chińskich, stanowiących 
podstawę tamtejszej kultury. Planowali wprowadzenie języka 
chińskiego do liturgii. Pracujący w indiach Roberto de Nobili (1577- 
1656) żył jak bramin, ułatwiając w ten sposób kontakty misjonarzy 
z wyższymi, wpływowymi kastami. Misjonarze jezuici w Indiach 
podjęli studia nad miejscową kulturą, neofitom pozwalali zachować te 
zwyczaje, które nie były otwarcie sprzeczne z nowąreligią. I oni myśleli
0 obecności sanskrytu w liturgii. Jezuickie redukcje paragwajskie 
organizowano w sytuacji całkiem odmiennej niż w Chinach. Przy braku 
zorganizowanego systemu państwowego trzeba było go stworzyć (stąd 
Republika Guaranów).* W Chinach, Indiach czy Ameryce Płd. 
mechanizm pracy misyjnej był w istocie bardzo podobny: odwoływanie 
się do objawienia naturalnego, nawiązywanie do miejscowej kultury
1 religii oraz reinterpretacja tej ostatniej w duchu chrześcijaństwa.

Proponowana przez M.Ricci i R. de Nobili metoda akomodacyjna 
budziła jednak wątpliwości wśród samych jezuitów, a zwłaszcza 
u innych zakonów, prowadzących czy to na terenie Chin czy Indii pracę 
tradycyjnymi metodami. Między innymi ze strony dominikanów padały 
oskarżenia jezuitów o uprawianie bałwochwalstwa i wprowadzanie do 
chrześcijaństwa praktyk pogańskich. Apogeum sporu, który w dziejach

'Podaję  za: Bober A. SJ, /Mandra. źrdd/o tw  y/o A/yfc/7/ A*oycy<?/a
/ / - A w , Lublin 1991, s. 26.
 ̂Zob. np. Kurek A., Mafeo /?yccy —  ^payfa/ CA/A, Chrześcijanin w Świecie 1983, nr 
122; Sturmer E., ć/o r̂cyyu -S/naśra, Warszawa 1984; T hom asA .,/A sńunede
/a m/sMon d? 7%r/A d%w/y /<w ory^/ney yyyyyyy A / 'a / r ó w  day Zazar/yfay, Paris 1923.
'  Zob. np. Lugon C., ĆArzaycy/aAyAa Aomun/y^azna /?qpuA/dra Cuarand w /d/0-V7<% 
Warszawa 1971.



misji zapisał się jako tzw. spór akomodacyjny, były dwie bułłe 
Benedykta XIV wyraźnie zatroskanego o nienaruszalność depozytu 
wiary. Akomodacyjne próby jezuickich misjonarzy zostały ocenione 
negatywnie. W rezultacie dzieło akomodacji zostało na długo 
zahamowane, dając miejsce „teologicznemu kolonializmowi" — 
faktycznemu eksportowi europejskiej (zatem opartej na wzorcach 
grecko-rzymskich) teologii, duchowości, liturgii, obyczajowości. Za 
jednolitością prawną Kościoła rzymskiego musiały iść mechanizmy 
faktycznie unifikujące życie kościelne.

W kierunku poszanowania rodzimych kultur
Wejście w kontakt z nowymi, a w istocie nie zawsze młodszymi 

od hełłeńsko-rzymskiej, kułturami Afryki i Azji w XIX, a zwłaszcza 
w XX wieku, pomogło Kościołowi katolickiemu uświadomić sobie 
własne, kulturowe zróżnicowanie. Wyraził to pośrednio w swym 
przemówieniu na Boże Narodzenie 1945 roku Pius XII wskazując, że 
tak jak Chrystus przyjął łudzką naturę, tak i Kościół musi przyjąć 
wszystkie prawdziwe łudzkie wartości, wśród nich kułturę, cywilizację, 
tradycję, mentalność i obyczaje. W swych misyjnych encyklikach 

jp/aeconay i 7%/ef do/mm Pius XII załecił misjonarzom 
uszanowanie rodzimych kultur. Odtąd wątek szacunku dla wartości 
rodzimych będzie w wypowiedziach Ma^/yrer/d/n .Ecc/ayfae stale 
obecny. Precyzyjnie ujmie rzecz Jan XXIII w encyklice Aydcepy 
jpayRMMm: „Kościół nie utożsamia się z jedną tylko kulturą Europy, 
czy innego zachodniego narodu, chociaż — jak wskazuje historia — 
łączą go z nią najściślejsze związki. (...) Kościół jest gotów wszystko, 
co człowieka wzbogaca umysłowo i duchowo, uznawać, przyjmować 
w siebie i pozytywnie popierać, przy tym jest obojętne, czy to pochodzi 
z innych części świata, a nie z rejonów Morza Śródziemnego, które za 
zrządzeniem Opatrzności były kolebką Kościoła."

Soborowy dekret o działalności misyjnej Kościoła A wzy
wa do poszanowania kultury narodów, do których udają się misjonarze 
(n. 22); w istocie cała deklaracja o stosunku Kościoła do religii 
niechrześcijańskich aaHałe dotyka potrzeby szacunku dla tych
religii jako podstawy do dialogu z nimi; w orędziu Pawła VI Adycae 
ferran/m (1967 r.) aż 8 na 40 numerów poświęconych jest sprawie 
tradycyjnych „wartości afrykańskich". Uczestnicy Synodu Biskupów 
poświęconego ewangelizacji (1974 r.) zwracali uwagę na konieczność



nawiązywania w pracy ewangelizacyjnej do filozofii uprawianej 
w krajach ewangelizowanych.

O potrzebie dostrzegania i doceniania wartości rodzimych 
wielokrotnie i wyraziście mówił Jan Paweł II. Tak w 1982 r. do biskupów 
Nigerii: „Kościół prawdziwie odnosi się z szacunkiem do kultury 
każdego narodu. Ofiarowując orędzie ewangeliczne, nie ma on zamiaru 
niszczenia ani obalania tego, co jest dobre i piękne. Istotnie, uznaje on 
wiele wartości kulturalnych, a przez moc Ewangelii oczyszcza 
i wprowadza do kultu chrześcijańskiego pewne elementy obyczajów 
danego ludu. Kościół niesie Chrystusa, nie zaś kulturę innego narodu. 
Ewangelizacja ma na celu przeniknięcie i wyniesienie kultury mocą 
Ewangelii." Do korpusu dyplomatycznego w Jaunde w 1985 r.: „Posłan
nictwo Kościoła w sposób szczególny wiąże się z poszanowaniem 
tożsamości Afryki i jej godności." Odwiedzając Malawi w 1989 r.: 
„Wzywam was dziś, abyście odrzucili styl życia niezgodny z tym, co 
najlepsze w waszych lokalnych tradycjach, i z wiarą chrześcijańską. 
(...) Wzywam was dziś, abyście sięgali w głąb własnych serc. Zwra
cajcie się ku bogactwu własnych tradycji". Zachętę do kultywowania 
własnych tradycji wiąże tu papież z przestrogą przed obcym im stylem 
życia — być może tym importowanym z kręgu kultury atlantyckiej. 
Takie ujęcie uzna papież za ważne, skoro powtórzy je w adhortacji 
Fcc/ay/a //? A/r/ca z 1995 r. (n. 48). W tym dokumencie po raz kolejny 
zapewni o szacunku Kościoła wobec religii niechrześcijańskich 
„wyznawanych przez bardzo wielu mieszkańców afrykańskiego 
kontynentu" (n. 47). Podobnie spojrzy papież na problemy Azji. 
W homilii na rozpoczęcie obrad niedawnego Synodu Biskupów 
poświęconego Azji stwierdzi: „nowa ewangelizacja musi brać pod 
uwagę azjatycką rzeczywistość, szanowaćją i właściwie rozeznawać" 
(1998 r.).

Swego rodzaju karierę zrobiło określenie jednego z ważnych zadań 
Kościoła, stanowiącego odpowiedź na wyzwania czasu, jako 
preferencyjnej opcji na rzecz ubogich. Obok niej chciałoby się dziś 
postawić opcje na rzecz innych i to uszanowanych w swej odmienności. 
To również odpowiedź na jedno z wyzwań czasu.

Pomysł na inkulturację
Pojawiają się delikatne pytania: Czy ceną za ów szacunek dla religii 

i kultur miejscowych nie będzie rezygnacja z przekazywania



ewangelizowanym ludom orędzia zbawienia w jego integralnym 
kształcie? Czy ceną za przyjęcie pełnego orędzia zbawienia nie okaże 
się wykorzenienie z własnych tradycji, kultury, lokalnych struktur 
społecznych i gospodarczych? Czy na przykład afrykański łowca- 
zbieracz pozostanie sobą, próbując wkomponować się w zadomowione 
w chrześcijaństwie struktury społeczne? //widzi jako zasadę
ewangelizacji „dostosowywanie się w głoszeniu objawionego słowa", 
gdyż przez to „rozbudza się w każdym narodzie zdolność wyrażania 
Chrystusowej Nowiny po swojemu, a zarazem sprzyja się żywemu 
obcowaniu Kościoła z różnymi kulturami" (KDK n. 44). W orędziu 

Paweł VI zaznaczy, że Afrykanin stając się chrześ
cijaninem nie przestaje być Afrykaninem. W adhortacji /?van^/M 

nie omieszka podkreślić, że „Ewangelia, a zatem i ewan
gelizacja, nie mogą być utożsamiane z jakąś kulturą, bo niezależne są 
od wszystkich kultur" (n. 20). I dalej: „Według woli Pana sam Kościół 
powszechny w swym powołaniu i misji, skoro zapuszcza korzenie na 
terenach o różnych warunkach kulturowych, społecznych i ustrojowych, 
przybiera w każdej części globu inny wygląd zewnętrzny i odmienne 
rysy" (n. 62).

Tak stopniowo dojrzewa w myśleniu Kościoła o sobie samym 
pojęcie inkulturacji i faktyczna opcja na jej rzecz. Termin pojawia się 
w auli synodu biskupów poświęconego katechizacji (1977 r.) i trafia 
do „Orędzia do Ludu Bożego" tegoż synodu. W konsekwencji odnajduje 
się go w posynodalnej adhortacji Jana Pawła II CafecAaM 
(1978 r.). W encyklice iS/atWM/n p̂cwR?// (1985 r.) papież określa 
inkulturację jako „wcielenie Ewangelii w rodzime kultury oraz 
wprowadzenie tych kultur w życie Kościoła" (n. 21). Termin szybko 
się upowszechnia, wypierając dawniej używane określenie „akomo- 
dacja", a niekiedy nawet zastępując termin „ewangelizacja"^

 ̂„Nowym pojęciem ewangelizacji" nazywa inkulturację Carrier H., Fua/^eZfa YAu/rz/^ 
dz.cyt., s. 168.0  inkulturacji zob. też ZncM/rM/ado/?, W: 77? e A ^ D /c d a n a /y  of(ad?e//e
*Soc;a/ 77?oM̂ r, Minnesota 1994, s. 481-483; Zn r̂M/ru/a<ya —  Mare/7a/y

red. W.Kowalak SVD, Zeszyty Misjologiczne 
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A. ks., Ateneum Kapłańskie 1983, nr 444; Maurier
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Termin okazuje się dobry, funkcjonalny. Uświadamia i przypomina, 
że ewangeiia potrzebuje kultury, by przez nią się wyrażać. Kultura jest 
dla religii środkiem, „aby mogła ona w pełni rozwinąć swoją błogos
ławioną działalność. (. . .) Kultura daje religii możliwość wypowiedzieć 
się".'" Wiara nie wyrazi się inaczej, niż za pośrednictwem kultury; nie 
będzie mogła być głoszona inaczej, jak za pośrednictwem kultury; nie 
będzie mogła być zrozumiana inaczej, niż za pośrednictwem kultury. 
Stąd trafne określenie: „Wiara szukająca kultury". To jakby echo 
mającego szacowną tradycję JMay żn/e/Zec/u/n. Stąd chrześ
cijaństwo istniało zawsze w jakiejś kulturze. Nigdy poza kulturą. Jan 
Paweł II, wprowadzając termin „inkulturacja" do dokumentów 
papieskich, od początku dostrzega niebezpieczeństwo zbyt mocnego 
odseparowania się chrześcijaństwa— na przykład w miarę jego afryka- 
nizacji — od dotychczasowego zaplecza kulturowego. W CafecAeM 

przestrzega przed odłączeniem orędzia Ewangelii od kultury, 
w której się od początku zakorzeniło, zatem „od środowiska 
kulturowego, w którym żył Jezus z Nazaretu". Zauważa, że to orędzie 
„bez poważnych strat nie może być oddzielone od tych form kultury, 
w których było przekazywane w ciągu wieków; nie jest ono bezpoś
rednim owocem żadnej kultury, lecz przekazywane jest zawsze za 
pomocą dialogu apostolskiego, który z konieczności włącza się w jakiś 
sposób w dialog kulturowy" (n. 53). W podobnym duchu, w swym 
pierwszym orędziu misyjnym z 1979 r. Jan Paweł II akcentował, że 
misje nie są burzeniem, ale nawiązywaniem do tradycji i nowym 
budowaniem. Ten sam klimat odnajdujemy w najnowszych 
wypowiedziach papieża. Podczas ostatniej wizyty w Afryce (1998 r.) 
papież mówi w Abudża (Nigeria): „Kościół katolicki, dążąc do 
inkulturacji Ewangelii, stara się odkrywać i twórczo wykorzystywać 
pozytywne elementy religii i kulturowego dziedzictwa Afiyki".

Ciekawy akcent pojawił się podczas trzeciej podróży afrykańskiej 
Jana Pawła II (1985 r.) W przemówieniu do kapłanów, osób zakonnych 
i świeckich w Kinszasie papież określił inkulturację Jako konkretną 
formę Przymierza między Bogiem i ludźmi w tym miejscu i w tym 
czasie". Na inkulturację spogląda więc papież już nie tylko z perspek-

Pp&Aawowe red. S.Karotempler SDB, Warszawa 1997,
s. 125-134. Por. Lewek A. ks., Adap^ac/a ^M//M/vwa ya/r# zagada ewa/nge/yzaę/Ą 
Chrześcijanin w Świecie 1982, nr 111.

Guardini R., O Kraków 1996, s. 68n.



tywy nauk o kulturze. Nawiązując do terminologii biblijnej uwydatnia 
teologiczną perspektywę inkulturacji. Natomiast, akcentując osobiste 
doświadczenie człowieka wchodzącego w więź z Bogiem, wydobywa 
również jej perspektywę psychologiczną.

Warunki, trudności, dziedziny inkuituracji
Trudno nie zapytać o warunki, jakim musi odpowiedzieć inkul- 

turacja. W świetle enuncjacji papieskich trzeba wskazać na dwa. Po 
pierwsze, chodzi o wierność wobec zastanej kultury. By nie uprawiać 
kulturowego kolonializmu. Trudnością bywa to, że chociaż pełni dob
rych chęci misjonarze chcą autentycznie szanować i honorować wartości 
zastanej kultury, to przecież z reguły trudno jest im wyzwolić się z kul
turowego bagażu Europy. Brak im dystansu wobec własnego dzie
dzictwa." Po drugie, chodzi o wierność wobec ewangelicznego orędzia,
0 jego tożsamość.^ Mówiąc o inkulturacji do biskupów Zairu w Kin- 
szasie w 1985 r. Jan Paweł II zwraca uwagę na „ryzyko utraty własnej 
katolickiej tożsamości". W m/sw/o (1990 r.) przyznaje, że
inkuituracja to proces trudny, „ponieważ nie może w żadnej mierze 
naruszyć specyfiki i integralności wiary chrześcijańskiej" (n. 52).

Kościół „zgodnie ze swoja istotą— mówiła soborowa konstytucja 
(Tat/dru/n eć — nie powinien wiązać się z żadną formą kultury" 
(KDK n. 42). Dziś można powiedzieć więcej: inkuituracja pozwala 
Kościołowi wzrastać w każdej kulturze. W swej encyklice misyjnej 
Jan Paweł II prosi, by misjonarze, włączając się w świat społeczno- 
kulturowy tych, do których zostali posłani, „przezwyciężali uwarun
kowania środowiska swego pochodzenia" (RM n. 53). W przemówieniu 
w Seulu w 1984 r. uprzedza i zachęca: „Stoimy przed długim i ważnym 
procesem inkulturacyjnym, aby Ewangelia mogła wniknąć w prawdziwą 
duszę żywych kultur". Należy „Ewangelię wcielić w spo-sób myślenia
1 odczucia narodu (...), pragniemy zaakceptować tożsamość każdego 
narodu i jego kultury i pracować nad tym, aby po tej drodze zbliżać 
różne kultury". Wezwania do inkulturacji są częste i wyraźne. W J?e-

mz$y/o: „Procesem inkulturacji należy kierować i pobudzać 
go, ale nie przyspieszać, by nie powodować u chrześcijan reakcji nega-

" Zob. Szyjewski A., /mbu/ń/rac/a, dz.cyt.
'* M.Mrozek akcentuje ponadto .jedność Kościoła powszechnego", być może mniejsze 
znaczenie przywiązując do wierności wobec zastanej kuttury. Zob. Mrozek M. OP, 

/ At/Aura, dz.cyt., s. 8 i.



tywnych; winien on być wyrazem życia wspótnotowego, to znaczy 
dojrzewać w łonie współnoty, a nie być wyłącznie owocem uczonych 
badań. Ochrona wartości tradycyjnych jest konsekwencją wiary 
dojrzałej" (n. 54). Synod Biskupów dła Afryki w 1994 r. uznał 
inkulturację za pierwszopłanowy cel i pilną konieczność w życiu Koś
ciołów partykularnych, warunek prawdziwego zakorzenienia się Ewan
gelii w Afryce, „nakaz ewangelizacji", „drogę do pełnej ewangelizacji", 
jedno z największych wyzwań, jakie stoją dziś przed Kościołem 
w Afryce (7%yo.y/ńcv?6sn. 29-33).

Wrażenie robią zwięzłe, jednoznaczne wypowiedzi Jana Pawła II 
przełamujące dystans między przynależnością narodowa i religijną. 
W przemówieniu podczas spotkania z chińskimi wspólnotami kato
lickimi w Manili w 1981 r.: „Nie ma żadnej niezgodności ani sprzecz
ności w byciu jednocześnie dobrym chrześcijaninem i prawdziwym 
Chińczykiem". Do intelektualistów w Jaunde w 1985 r.: „Bądźcie 
w pełni chrześcijanami i w pełni Afrykanami". I chyba najmocniej do 
młodzieży w Bombaju w 1986 r.: „Dzięki wam, którzy w Niego 
wierzycie, sam Jezus stał się Hindusem".

Na tle określenia, czym jest inkulturacja i wezwań do inkulturacji 
pojawia się całkiem zasadnicze pytanie o jej dziedziny: gdzie 
inkulturacja ma się realizować i czego dotyczyć. Już Paweł VI, 
przemawiając do biskupów Afryki i Madagaskaru (1969 r.) wymienił 
dziedzinę duszpasterską, obrzędową, dydaktyczną i duchową. Jan Paweł 
II, zwracając się w Kinszasie do biskupów Zairu i innych afrykańskich 
krajów (1980 r.), wskazał takie dziedziny inkulturacji: język, jaki 
powinno przyjąć chrześcijańskie orędzie, katechezę, myśl teologiczną, 
przystosowanie form liturgii i sztuki sakralnej, wspólnotowe formy 
życia chrześcijańskiego. W co/Morf/o mówił o inkulturacji
„w dziedzinie małżeństwa i rodziny" (n. 10). A Synod Biskupów dla 
Afryki: „Inkulturacja obejmuje wszystkie dziedziny życia Kościoła 
i ewangelizacji: teologię, liturgię, życie i strukturę Kościoła. Wszystko 
to wskazuje na potrzebę poznawania kultur afrykańskich w całej ich 
złożoności" (Aiopo^rńo n. 32).

Na poważne kłopoty myśl inkulturacyjna narażona jest nieustannie. 
Wiele terminów specyficznie chrześcijańskich nie istnieje w językach 
ewangelizowanych ludów. Trzeba tworzyć je — nie bez trudności — 
od nowa. Pewnym wyjściem zdaje się pozostawienie terminów w ich 
oryginalnym brzmieniu. Ale i wtedy bywąjąproblemy. Jak z terminem



Eucharystia", który zdecydowali się stosować misjonarze w Zairze, 
ale który —jak się okazało —jest bardzo bliski wyrażeniu 
^  oznaczającemu w tamtejszym języku lele „wsadzić kobietę do 
o g n i a " . I  nawet nie tyle brak terminów jest tu problemem, ale brak 
ich desygnatów, czyli pojęć. W kulturze Lele idea sakramentu przecież 
nie istnieje. Podobnie nie istnieje idea grzechu, zbawienia, 
zmartwychwstania. Przykłady można mnożyć.

Za dziedzinę, która stosunkowo najłatwiej poddaje się inkulturacji, 
zwykło się uważać liturgię. O inkulturacji w liturgii jednoznacznie — 
choć jeszcze bez posługiwania się tym terminem — mówił ostatni sobór. 
„W sprawach, które nie dotyczą wiary lub dobra powszechnego, Kościół 
nie chce narzucać sztywnych, jednolitych form nawet w liturgii. 
Przeciwnie, otacza opieką i rozwija duchowe zalety i dary różnych 
plemion i narodów; życzliwie ocenia wszystko to, co w obyczajach 
narodowych nie wiąże się w nierozerwalny sposób z zabobonami 
i błędami, i jeżeli może, zachowuje to nienaruszone, a nawet niekiedy 
przyjmuje do samej liturgii, o ile to odpowiada zasadom prawdziwego 
i autentycznego ducha liturgii" (KL n. 37). Zresztą właśnie historia 
liturgii ujawnia najlepiej, że inkuituracja nie jest problemem nowym. 
To w istocie problem stary. Nowością jest wielość i zróżnicowanie 
kultur, poprzez które chrześcijaństwo ma się wyrażać. Liturgia 
zakorzenia się w różnych kulturach. Więcej, staje się wręcz źródłem 
— rzecz jasna, nie jedynym — kultury.'"

Zatrzymajmy się przy sytuacji Kościoła w Afryce. Otóż po 
ostatnim soborze Kościół afrykański wszedł w etap zdecydowanej 
reorientacji: stawania się coraz bardziej sobą. Hierarchia była świadoma, 
że tu gdzie kult, zrazu niechrześcijański, był jednym z podstawowych 
czynników wspólnototwórczych, należy do liturgii przywiązywać duże 
znaczenie. Wprowadzanie obcych kulturowo form mogłoby wywrzeć 
dezorganizujący wpływ na miejscowe społeczności. Inkulturację 
zalecano zaczynać od liturgii, bo Afrykanie są wrażliwi na czynności 
obrzędowe i właśnie liturgia jest dla nich naturalną drogą do wiary. 
Rzecz jasna trudno było myśleć o unifikacji form liturgicznych w skali 
kontynentu, bo Afryka jest rzeczywistością zbyt zróżnicowaną 
kulturowo, by unifikacja liturgiczna nie okazała się zgubna. Decyzje

Podaje to Szyjewski A., dz.cyt., s. 48.
"  „Jak każda żywa tradycja, liturgia jest formą doświadczenia kultury" —  mówi Clerk 
P. de., ZrozzMn/ecA/M/y/a Kielce 1997, s. 117. Por. Chupungco A., ,4ć/spAs
o/TAeL/Tu/gK New York 1982.



musiały nałeżeć do Kościołów łokałnych: stosownych komisji litur
gicznych i biskupów miejscowego pochodzenia. Na spotkaniu z bisku
pami Zairu w 1980 r. Jan Paweł II mówił o ich rołi w procesie afiykani- 
zacji Kościoła „w bardziej przystosowanej łiturgii i sztuce sakrałnej. 
(...) W dziedzinie gestów sakralnych i łiturgii wszelkie wzbogacenie 
ich jest możłiwe pod warunkiem, że znaczenie rytu chrześcijańskiego 
będzie zawsze zachowane i uniwersalny, katolicki aspekt Kościoła jasno 
widoczny." Niedawny Synod Biskupów dla Afryki w swym dokumencie 
końcowym zachęcał: „Należy dążyć do inkulturacji liturgii, wystrze
gając się wszelkich zmian w tym, co istotne, tak aby wiemy lud mógł 
lepiej rozumieć i przeżywać liturgiczne obrzędy" (Propo^/o n. 34).

Inkulturacja okazją dla wymiany darów
Jako znamienną dla współczesnej inkulturacji wskazać wolno 

„wymianę darów". Kościół niesie ludom Afryki, Azji czy Oceanii Dobrą 
Nowinę, a sam wzbogaca się, inkorporując w bogactwo swoich tradycji 
elementy kultur owych ludów Afryki, Azji czy Oceanii. Chociaż 
odeszliśmy od kulturowego kolonializmu, który niekiedy stawał się 
udziałem Kościoła, to nie do uniknięcia wydaje się sytuacja, w której 
wiele z europejskiej kultury będzie nadal narzucało się kulturom 
Trzeciego Świata. Mimo największego nawet szacunku Kościoła 
Rzymskiego wobec spotykanych przezeń kultur Afryki i Azji jest to 
nieuniknione, bowiem wymiana dóbr jest istotą wszelkiego 
autentycznego i przeżytego przez obie strony spotkania. Dla nas 
dokonuje się przez nie oczyszczenie rzeczywistych wartości religijnych 
z wtórnych, historycznych uwikłań. Dobrze się stanie, jeśli postawa 
otwarcia będąca warunkiem owego spotkania, uczuli nas na przyjęcie 
pewnych elementów kultur afro-azjatyckich i włączenie ich do 
ogólnochrześcijańskiej wspólnoty.

W locie powrotnym ze swej pierwszej podróży afrykańskiej Jan 
Paweł II udzielił wywiadu dla „L'Osservatore Romano" i Radia 
Watykańskiego: „Trzeba się również starać uczyć od tego Kościoła (tj. 
afrykańskiego — przyp, A.P.); jest wiele rzeczy, których się można od 
niego nauczyć. (...) Już pora na to, byśmy zaczęli myśleć, jak mamy 
przyjmować te dary, jakie oni przynoszą, bo oni już przynoszą dary, 
wiele darów".

Dary owe widzieć też warto w szerszym kontekście. Dla 
uczestników kongresu AICA (Światowego Stowarzyszenia Krytyków



Sztuki) urządzonego przed taty w Lizbonie, a poświęconego kon
frontacji sztuki negro-afrykańskiej ze współczesną sztuką europejską 
było jasne, że z tego spotkania pierwsza wyszła okaleczona, druga 
niewspółmiernie bogatsza. Kuttura artystyczna Afryki stała się uboższa 
o wywiezione dzieła sztuki, ałe także o kryzys inwencji miejscowych 
twórców, dła których wcześniej własne wytwory były przede wszystkim 
aktami sakralnymi, demiurgicznymi, a działalnością artystyczną dopiero 
na drugim planie. Sztuka europejska pod wpływem Afryki uzyskała 
niespotykane dotychczas formy wyrazu, świeżość i oryginalność. 
Wyraźne wpływy sztuki afrykańskiej na Modiglianiego czy Picassa, 
bądź kontrastowych zestawień kolorystycznych stosowanych w poli
chromiach masek i obelisków na V!amincka czy niemieckich ekspres
jonistów, mogą tu służyć za przykład.

Już przed prawie 50 laty o. J.Danielou zauważył, że właśnie 
z Afryki Kościół może się spodziewać odnowy liturgicznej, powiązania 
sztuki z życiem codziennym, z kultem religijnym, a także odrodzenia 
tańca sakralnego.Pawłowi VI podróż do Indii dała okazję do 
podkreślenia, że Kościół ubogaca się „dzięki wkładowi swych synów 
z Indii, którzy czerpią ze starych i cennych tradycji kulturalnych swego 
kraju".A całkiem niedawno Jan Paweł II przyznał, że Afryka posiada 
„liczne i różnorodne wartości kulturowe oraz nieocenione zasoby 
ludzkie, które może ofiarować Kościołowi i całej ludzkości" (EA, n. 42). 
Oto szansa na autentyczną wymianę darów. Przy takim oddziaływaniu 
wzajemnym jest szansa na— chciałoby się zaproponować jeszcze jedno 
określenie — interkulturację.

Trudno oczywiście powiedzieć, by nasza liturgia z niecierpliwością 
oczekiwała darów zakorzenionych w afrykańskiej czy azjatyckiej 
kulturze religijnej, bowiem z łatwością odnajdujemy możliwość 
religijnej ekspresji we własnej, bogatej tradycji kulturowo-liturgicznej. 
Co więcej, silne są u nas i wyraziście funkcjonują (przecież nie tylko 
w liturgii) kulturowe stereotypy. One wyznaczają nasz sposób widzenia 
świata. Stąd na przykład zbędne są tak na dziś, jak na jutro, tańce 
w polskich kościołach. Tym bardziej, że tak jak ludziom z Afiyki trudno 
jest pod tradycyjne gesty tańca podkładać nowe dla nich, ewangeliczne 
treści, tak nam — ludziom z Europy — trudno byłoby znaleźć w tańcu 
środek ekspresji adekwatny dla treści wiary, która stała się inspiracją

"  Danietou J., der Frankfurt a.M. 1952, s. 53.
"  Carrier H., Fw a/ye/ra / jhd/M/y; dz.cyt., s. 226.



naszej kultury już przed dwoma tysiącami łat. Tańce wprowadzane do 
połskiej łiturgii niosłyby niebezpieczeństwo estetyzacji, zatem 
dodawania tańca wyłącznie jako swego rodzaju ozdobnika. Taniec we 
Mszy św. przydałby jej widowiskowości. Zaistniałby rytuał estetyczny, 
a nie —jak w warunkach afrykańskich — rytuał rełigijny. Nie znaczy 
to jednak, po pierwsze, by nie uczyć się od łudów Afryki czy Oceanii 
spontaniczności i pewnej żywiołowości doświadczenia religijnego. 
Mogłoby to się okazać antidotum na nasz — rażący niektórych —- 
liturgiczny schematyzm. Nie oznacza również, to po drugie, by nie 
doceniać szansy wzbogacenia chrześcijaństwa jako całości przez liturgię 
ewangelizowanych dziś kultur. W ten sposób liturgia będzie ewoluowała 
ku nieformalności, zmienności i zróżnicowaniu. Będzie 
przystosowywać się do codziennego stylu życia, przy czym nie musi to 
wcale oznaczać przeciągania sacrum na sferę profanum ani profanum 
w życie Kościoła.'? Jednak „chleba naszego powszedniego" z „Ojcze 
Nasz" nie musimy zmieniać na eskimoskie „ryby powszedniej daj nam 
Panie".

Dylematy inkulturacji
Wezwania Magisterium do inkulturacji to właśnie —jak dotąd — 

bardziej wezwania, postulaty, niż opis misyjnej rzeczywistości. Bo ta 
wciąż jest zmąjoryzowana rzymsko-europejską liturgią, teologią, 
prawem, organizacją. Wielu misjonarzy jest rozdartych między 
wiernością depozytowi wiary ubranemu w kulturę europejską a próbami 
przełożenia Ewangelii na pojęcia im samym kulturowo obce. Widać tu 
dwa kierunki myślenia

Kierunek pierwszy można scharakteryzować w trzech punktach:
1. Chrześcijaństwo może i powinno odpowiedzieć na potrzeby 
krajów misyjnych wchodząc w dialog z miejscowymi kulturami 
bez pośrednictwa kultury europejskiej. Przecież Jezus nie był 
Europejczykiem, a Dobra Nowina była zrazu równie obca 
Zachodowi, jak jest dziś wielu krajom afrykańskim.
2. Ewangelizacja krajów misyjnych — jeśli chce honorować 
postulat inkulturacji — musi odbywać się nie od zewnątrz, jakby 
dodawało się jakiś element. Winna realizować się niejako od 
wewnątrz, czyli w kulturze i przez kulturę. Będzie to wówczas nie

'7 Robinson J.A., ć%/7F//av7 /reedb/n  /n 3 Pe/Tn/ay/ye tSbc/e/y, London 1970, s. 162.



tylko ewangelizacja kerygmatyczna, ale również antropologiczna, 
to jest licząca się z adresatem ewangelizacji i jego różnorakimi 
uwarunkowaniami.
3. Indyzację czy afrykanizację liturgii winni realizować ludzie 
miejscowi. Robiona przez Europejczyków mogłaby polegać — 
przynajmniej takie ryzyko istnieje — na dodaniu do europejskich 
form liturgicznych odrobiny folkloru Azji czy Afryki. Przestroga 
przed sprowadzeniem liturgii do rangi folkloru jest przestrogą 
poważną. Wypada ciągle pamiętać o konieczności równoczesnej 
ewangelizacji kultury i inkulturacji Ewangelii.

Kierunek drugi także spróbujmy ująć w trzech punktach:
1. Kościół nie może i nie powinien wyzbywać się kultury euro
pejskiej opartej przecież na tradycji żydowskiej i greckiej. Rezyg
nacja z europejskiej szaty kulturowej niosłaby poważne ryzyko 
odcięcia się od biblijnych korzeni chrześcijaństwa.
2. Jednoznaczne wołanie o kulturowy policentryzm chrześ
cijaństwa (inkulturacja miałaby do owego policentryzmu pro
wadzić) zakłada mniej lub bardziej świadomie ideę chrześcijaństwa 
ahistorycznego. Przyjmuje, jakby kulturowe warunki, w jakich 
chrześcijaństwo funkcjonowało przez wieki, tak naprawdę nie były 
dlań ważne.
3. Ludzie wzywający do inkulturacji mającej być antidotum na 
europejski kształt chrześcijaństwa nie zawsze biorą pod uwagę, 
że od początku było ono w jakiejś kulturze i realizowało się 
w jakiejś kulturze. Kultura nie mogła być dodatkiem do chrześ
cijaństwa. Bo gdyby nie ona — kultura europejska — chrześ
cijaństwo nie znalazłoby sposobu, by móc się rozwijać i wyrażać 
samego siebie.

Jest oczywiste, że problem inkulturacji na długo pozostanie 
problemem nie tylko ważnym, ale i niezmiernie trudnym: tak w teore
tycznej, jak — powtórzmy — praktycznej perspektywie. Zarazem 
problemem, który trzeba nieustannie podejmować.



Piotr Lichacz OP
ŻYĆ BARDZIEJ W KOŚCIELE

Jak to wszyscy?
„Wszyscy ludzie świeccy są misjonarzami na mocy chrztu świę

tego" /nrky/o 71, dalej jako RM). Cytując ten fragment
encykliki Jana Pawła II, chcę zwrócić uwagę na pewne praktyczne 
konsekwencje wszczepienia w Ciało Chrystusowe. „Praktyczne 
konsekwencje" — więc jakaś powinność, zaś czytanie o powinności 
często nie jest porywające, czasem wręcz niewygodne. Poza tym pisanie
0 powinności może się wydać sztywne, a podejście Jurydyczne" — 
niemodne. Świadom tego wszystkiego, zdecydowałem się na taki 
artykuł, w nadziei, że uda mi się napisać o tym, niejako o uciążliwości 
sumienia, narzuconym z zewnątrz imperatywie, gorzkiej konieczności, 
ale jako o czymś wyzwalającym, pięknym, wzbudzającym podziw
1 adorację Boga objawiającego się w człowieku przez cuda swojej łaski. 
Przyglądanie się powinności może stać się motywem do uwielbienia 
Boga, gdy patrzymy na nią jako na rozpoznanie prawdy o dobru. 
Wspomnianym dobrem, w tym przypadku jest Kościół — dar Ojca. 
Do prawdy o Kościele należą również owe praktyczne konsekwencje. 
Tak rozumiana powinność, realizowana w kontekście całości życia 
wiary, jest szczęściorodna.

„Więcej"
Najpierw dygresja, która — jak sądzę — umożliwi mi lepsze 

przekazanie myśli, łan T. Ramsey sformułował pewną teorię języka 
religijnego, która miała dać lepsze rozumienie samej religii. Łatwo ją 
wytłumaczyć na przykładzie Kartezjusza. Otóż, gdyby poddać analizie 
językowej dzieło Kartezjusza spostrzeglibyśmy, że kluczowym słowem



(tzw. słowem indeksowym) dłajego teorii byłoby cog/fo. Podobnie jak 
u Kartezjusza słowem indeksowym jest cog/ło, tak Ramsey postułował, 
by dła języka rełigii przyjąć słowo „więcej". W akcie rełigijnym jak 
i w akcie metafizycznym pojawia się pewne doświadczenie, mówiące 
nam o tym, że to co jest przedmiotem tego doświadczenia, jest o wiełe 
bogatsze w swą treść niż jakikołwiek opis empirystów.

Interesuje nas tutaj sama intuicja Ramsey'a, wysuwająca na czoło 
rozważań o sprawach rełigii doświadczenie „więcej". Ludzie mówiący 
o rełigii często przyjmująpostawę bardziej wyrażającą doświadczenie 
„wystarczy" niż „więcej", co deprecjonuje samą rełigię i nie pozwała 
wyjść poza ciasne ramy racjonalizmu zakrapianego jedynie wiarą, bądź 
wręcz zasługującego na miano humanizmu laickiego. Postawa 
„wystarczy" nie jest taką, która byłaby rzadką w naszym Kościele, ba, 
nawet można spotkać ją w klasztorze. Perspektywa nadprzyrodzona 
bywa w takim wypadku usunięta jako mało ważna, albo po prostu 
zapomniana. Wydawać by się mogło, że łaska jest dla mistyków, a tutaj 
mamy twardą rzeczywistość. To stopniowo ześwieccza zupełnie 
myślenie, nawet u człowieka, który z miłości do Dawcy owej łaski 
poświęcił Mu swe życie.

„Motywy usprawiedliwiania się, przeciwne ewangelizacji"
Jak już było wspomniane, wszyscy ochrzczeni są misjonarzami. 

To zdanie wybija z torów zaśniedziałe już myślenie o misji Kościoła 
jako o sprawie elitarnej — dla zapaleńców wyruszających gdzieś na 
krańce świata, dla ludzi spragnionych przygód i egzotyki, by tam 
biednych „dzikusów" uczyć cywilizacji. Nawet jeśli owo myślenie nie 
przybiera tak prymitywnych form, to jego łagodniejsze wydania, 
znajdujące się w Kościele, lecz poza kręgiem nauki Kościoła, zbierają 
obfite żniwo obojętności. Skoro wszyscy ochrzczeni są misjonarzami, 
to jak rozumieć owo twierdzenie o takiej wielkiej liczbie misjonarzy? 
Właśnie tak, jak jest napisane w Ewangelii: Pan Jezus rzekł do swoich 
uczniów przed swoim wniebowstąpieniem, by szli i czynili uczniami 
ludzi wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Pana (zob. Mt 28,19n; 
Mk 16,15n). Bezsprzecznie każdy ochrzczony uważany jest za ucznia 
Chrystusowego i z taką samą pewnością możemy stwierdzić, że ów 
nakaz do każdego takiego się odnosi. Jeśli każdy został posłany przez 
Pana do głoszenia Jego wielkich dzieł, to każdy jest misjonarzem na 
miarę, jaką mu Bóg wyznaczył. Tutaj uwaga: pamiętajmy o postawie



„więcej"! Bo spotkać można (nawet długo nie szukając) „motywy 
usprawiedliwiania się, przeciwne ewangełizacji" — o których pisał 
Paweł VI w kontekście wewnętrznych trudności wśród Ludu Bożego 
hamujących misyjny dynamizm Kościoła (.Eyaąge/fY 80).
Owo usprawiedliwianie się jest oddźwiękiem czysto minimałistycznego 
rozumienia chrześcijaństwa. Horyzont spojrzenia na Kościół coraz to 
się kurczy, aż w końcu zupełnie znika. Wówczas cała energia osoby 
kumuluje się na własnym nosie, proporcjonalnie zadartym do góry. Ta 
droga jest wybitnie unieszczęśłiwiająca, zamykająca i pognębiająca. 
Św. Augustyn, chcąc wskazać kierunek rozwoju, mówi: „Jeśłi chcesz 
miłować Chrystusa, twoja miłość powinna objąć cały świat". Nie ma 
tu na myśli, że mamy mniej miłować tych, którzy są z nami blisko, ale 
pokazuje „więcej". To wymaganie rodzi się wydatnie z cudu Eucha
rystii, gdzie wszystkie członki Kościoła są jednym. Nie jest to jedność 
tylko odczuwana, psychologiczna, ale realna w Chrystusie Panu, Głowie 
mistycznego Ciała. Nadprzyrodzona łaska przenika wszystkich 
wierzących, gromadzących się wokół Ołtarza na całym świecie, i jest 
źródłem wzajemnej bliskości (zob. Ef 2,13). Stąd „gdy cierpi jeden 
członek, współcierpią wszystkie inne członki; podobnie gdy jednemu 
członkowi okazywane jest poszanowanie, współradują się wszystkie 
inne członki" (IKor 12,26). Wypada na zakończenie tych słów 
św. Pawła powiedzieć: Amen! Niech się tak stanie! Niech się tak stanie 
we mnie i w moich braciach! Taka wizja Kościoła, owszem, jest piękna, 
ale wymaga troski, zaangażowania, interesowania się tym, co się dzieje 
z braćmi w wierze, co się dzieje z tymi, którzy im głoszą Ewangelię. 
Wymaga również czujności i wrażliwości na potrzeby tych, którym nie 
dostaje. Dlatego papież Jan Paweł II w misyjnej encyklice zachęca 
„wszystkich uczniów Chrystusa i wszystkie wspólnoty chrześcijańskie, 
od rodzin do diecezji, od parafii do wspólnot zakonnych, do szczerej 
rewizji własnego życia pod kątem solidarności z ubogimi"(RM 60). 
Zaś Benedykt XV twierdził, że nie może być bardziej ubogiego 
człowieka od tego, który nie przyjął jeszcze bogactwa zbawienia 
Chrystusowego'. Chyba nie należy tutaj rozdzielać porządku ubóstwa 
materialnego od duchowego, bo dla tych, którzy formują swoje dusze 
na miarę Kościoła powszechnego obydwa te porządki przenikają się 
i są w tej sytuacji nierozdzielne.

' Zob. M ar/m um  186. 
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A ja?
Kościół pojmowany jako Ciało Chrystusowe daje nie tyłko dumę 

2 wielkości Boga, ałe i zadumę nad swoim własnym stosunkiem do 
owego Ciała. Pojawia się pytanie: czy wzrastam w harmonii z Ciałem, 
czy też jestem jakby komórką rakową, zdolną zakazić innych, rozwijając 
się  w kierunku przez siebie nakreślonym, a nie w tym, który wyznacza 
zdrowa natura? Tutaj „zdrową naturą" są słowa Urzędu Nauczy
cielskiego Kościoła. Czy moja funkcja w tym żywym „organizmie" 
współgra w budowaniu i troszczeniu się o całość? Porównanie Kościoła 
do ciała ludzkiego o tyle kuleje, że członki Kościoła są rozumne i wolne; 
mogą wybierać co jest lepsze lub gorsze dla nich samych i dla braci. 
Jan Paweł II utworzył Stałą Międzydykasterialną Komisję ds. 
równomiernego rozmieszczenia kapłanów na świecie. Można by się 
zastanawiać po co? Przecież Duch Święty wzbudza powołania misyjne 
jak chce. Po co więc taka komisja?

„Więcej jest szczęścia w dawaniu."
Zostaliśmy wszczepieni w żyjący organizm Trójcy Świętej. 

Bytujemy wszyscy w sercu Boga obdarowującego. Bóg sam staje się 
Darem. „Więcej jest szczęścia w dawaniu" (Dz 20,35) — to Boża 
prawda. On jest szczęśliwy w całej pełni, absolutnie szczęśliwy! Daje 
siebie. Jesteśmy wszyscy obdarowani. Człowiek jednak może być 
obdarowany, ale mimo to nieszczęśliwy. Dlaczego? Bo „więcej jest 
szczęścia w dawaniu", bo nie przeskoczył progu odbiorcy, by również 
stać się dawcą, a przez to stać się choć trochę, i coraz bardziej, podob
nym do samego Boga. Tym, co mamy najcenniejszego w teraźniejszym 
życiu, jest dar wiary. Możemy uczestniczyć w Bożym obdarowywaniu, 
ba, sam Bóg nas do tego wzywa i nawołuje, gdyż to wypływa z natury 
życia wiarą, życia w Darze i w Dawcy. Jedyną granicę tego dawania 
dla nas tu na ziemi stanowi śmierć.

Posłani
Magisterium Kościoła nie interpretuje słów Pana Jezusa: „Idźcie 

na cały świat i nauczajcie wszystkie narody", jako rozkazu wydanego 
tylko biskupom, czy ludziom, którzy mają wyjechać gdzieś na odległe 
geograficznie misje. Może to byłoby wygodne, bo można by powie
dzieć: , ja jednak do tego nie jestem powołany" i uniknąć problemu.



Z mocą zaś stwierdza, że odnosi się to do wszystkich chrześcijan bez 
wyjątku i wymaga wypełniania tego przykazania. Oczywiście w tym 
stwierdzeniu mieszczą się różne powołania, ałe mają zawierać w sobie 
tę tendencję do wypełniania owej wołi Pana w każdym położeniu.

Rozważanie na temat misji Kościoła wpływa na przeżywanie 
swego powołania jako posłania, inspiruje do częstszego myśłenia
0 Ojcu, jako Tym, który posyła. Pan Jezus w Ewangełii Janowej 46 
razy nazywa tak swego Ojca, co wymownie świadczy o wadze takiej 
postawy dła ucznia Chrystusa, dła tego, który Go naśladuje.

Dynamizm misji Kościoła obrazem życia Trójcy Świętej
Poszukując źródeł misji od innej strony, niż obraz ciała ludzkiego, 

trzeba zwrócić się do Źródła ostatecznego, z którego wszystko wypływa. 
Wierzymy w to, że Ojciec jest „początkiem bez początku", nie pochodzi 
od żadnej innej Osoby Trójcy Świętej. Z Niego narodził się Syn. Ojciec 
z Synem tworzy jeden początek. Duch Święty zaś pochodzi od Ojca 
przez Syna. Syn i Duch Święty są posłani, a to posłanie, które dokonuje 
się w czasie, Jest ze strony Tego, który Ich posyła, identyczne ze 
stosunkiem pochodzenia, które czyni Ich tym, czym są w intymności
1 wieczności Boga" .̂ Udzielanie się Boga w faktach historii zbawienia 
jest proporcjonalne do pochodzeń Osób Boskich. W odniesieniu do 
Kościoła konsekwentnie należy stwierdzić, iż Kościół najzupełniej ma 
swe źródło w życiu Trójcy świętej; ma swe początki w źródle miłości, 
wedle zamysłu Boga Ojca, zawierającego posłanie Syna i Ducha 
Świętego. Zamysł dotyczy dzieła zbawienia. To zaś, kierowane 
upodobaniem Ojca, dokonuje się przez Syna w Duchu Świętym poprzez 
powołanie ludzi do uczestnictwa w życiu Bożym, ale „nie pojedynczo 
tylko, z wykluczeniem wszelkiej wzajemnej więzi" (<4(/̂ e#̂ ay, 2), lecz 
przez utworzenie jednego Ludu Bożego. Mogło się to dokonać niejako 
po cichu, bez niczego, co dałoby się zewnętrznie, bezpośrednio 
zauważyć, wypowiedzieć czy przekazać — samym tylko natchnieniem 
w umyśle ludzkim, czy czymś podobnym, ale dokonało się 
w widzialnym, historycznym wydarzeniu Jezusa Chrystusa. On umarł 
i zmartwychwstał. „To zaś, co Pan raz głosił albo co raz w Nim dokonało 
się dla zbawienia rodzaju ludzkiego, należy obwieszczać i rozpow-

 ̂Y. Congar OP, Zapach (TMf <2-4% w: M /y/e/70
% pr. zb. Płock 1981, s. 89.



szechniać aż po krańce ziemi" (.Ar/gen/es; 3) — nie sami oczywiście, 
)ecz „uzbrojeni mocą z wysoka" (Łk 24,49), Duchem Świętym, który 
został nam dany. Do tego dochodzi arpraKMy neróży nakaz głoszenia 
prawdy o zbawieniu, wydany przed wniebowstąpieniem. Owo głoszenie 
ma więc być również konkretnym, widzialnym, historycznym 
wydarzeniem, złączonym z dziełem Pana Historii.

Posłani, ałe do czego?
Rzeczywiste posłanie uczniów, by dokonywałi podobnej misji do 

misji Zbawiciela, a więc aby przyjęłi takąjak On postawę wobec tego 
dzieła, najwyraźniej wyraża się w słowach: „Jak Mnie Ojciec posłał, 
tak i Ja was posyłam" (J 20,2ł), co jest powtórzeniem słów z modlitwy 
Arcykapłańskięj: „Jak Ty Mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat 
posłałem" (J 17,18). Zaś celem tej misji jest „aby znali Ciebie, jedynego 
prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa" 
(J 17,4). Tu ukazuje się piękno dzieła misyjnego Kościoła: dawanie 
głębokiego uczestnictwa w intymnym życiu Trójcy świętej ludziom 
dotkniętym bezsensem ich egzystencji, okrucieństwem otoczenia 
i rzeczywistymi ciemnościami grzechu — bez nadziei uleczenia; 
dawanie tego, co otrzymujemy za darmo — inaczej mówiąc jest to 
przekazywanie. Ważna jest dogłębna i stała świadomość darmowości 
zbawienia Bożego, by ciągle być dłużnikiem względem Niego, by nigdy 
nie zatrzymywać się w fałszywym samozadowoleniu wypracowanej 
sprawiedliwości, ale ciągle dążyć i jeszcze więcej starać się, aby ogień, 
który przyniósł Pan Jezus, rzeczywiście zapłonął. To nie jest rzecz, 
która może poczekać z błahych powodów, bowiem jest „nagląca 
potrzeba działalności misyjnej" (RM 7). To przynaglanie jest wyrazem 
autentycznego przeżywania własnego chrześcijaństwa. Jan Paweł II 
pisze o „radykalnej nowości życia, przyniesionej przez Chrystusa (...) 
[która] wymaga współpracy człowieka w zbawieniu siebie samego, 
jak i innych" (RM 7,9). Zaś Pius XII w AAyócr Co/porżs C&rży& mówi 
o tym z widocznym zachwytem: „To naprawdę głębokie misterium, 
które nigdy nie zostanie całkowicie zgłębione: zbawienie wielu zależy 
od członków Ciała Mistycznego Chrystusa."^

 ̂Podaję za: J.M.Goiburu, /n/syybu MłdMnecum, Verbinum, Warszawa i 99), 
s. 26.



W sercu Kościoła
Tak oto działalność misyjna nie może być pojmowana jako zadanie 

na marginesie Kościoła — niczym egzotyczny kwiatek w butonierce 
dostojnej osoby, ale jako umieszczona „w samym sercu jego życia, 
jako podstawowy obowiązek całego Ludu Bożego" (RM 32). Chyba 
jasne jest stwierdzenie, że misje można (a nawet trzeba!) prowadzić 
również w krajach o długiej już tradycji chrześcijańskiej. Papież 
przestrzega jednak przed chęcią sprowadzenia tak rozumianej misji do 
stosunku równości z misjami ar/gen/ay (czyli głoszenie Dobrej Nowiny 
tam, gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni), nazywając takie 
myślenie redukowaniem. „Bez misji ar/^en/ay sam wymiar misyjny 
Kościoła byłby pozbawiony swego podstawowego znaczenia i swej 
wzorczej realizacji". Ta relacja jest zwrotna, bo „misyjność ar/ /n&a 
jest wiarygodnym znakiem i bodźcem dla misyjności ar/ &r&*a, 
i odwrotnie."(RM 32)

Św. Teresa z Lisieux, która mówiła: „W sercu Kościoła, mej Matki, 
będę miłością", jest patronką misji Kościoła, choć nigdzie na misje nie 
wyjeżdżała...



Marian Hanusek OP
WYZWANIA DUSZPASTERSKIE MISJI 
W KAMERUNIE

Do pracy na misjach w Kamerunie do ówczesnej diecezji (obec
nie archidiecezji) Bertoua zaprosił nas, połskich dominikanów, jej or
dynariusz biskup Lambert van Heygen. Jako główne zadanie powie
rzył nam formowanie katechetów, a właściwie animatorów odpowie
dzialnych za działalność duszpasterską w parafiach. Formacja kate
chetów ma doniosłe znaczenie w życiu Kościoła, zwłaszcza jednak na 
misjach, gdzie brakuje księży, a parafie rozciągają się na przestrzeni 
dziesiątków, a nawet i setek kilometrów. Pragnę podzielić się moimi 
doświadczeniami, przemyśleniami i obserwacjami duszpasterskimi 
z okresu kilkuletniej pracy na wschodzie Kamerunu.

Ewangelizacja rozpoczęła się w tym regionie około 70 lat temu, 
kilkadziesiąt lat później niż na zachodzie tego kraju. Ewangelia w nie
wielkim stopniu przeniknęła mentalność mieszkających tutaj plemion. 
Duży wpływ na życie społeczne i religijne mają ciągle tradycje, wie
rzenia i zwyczaje, które czasami są sprzeczne z Dobrą Nowiną (np. 
tradycyjne obrzędy pogrzebowe).

Ponadto obecność wielu plemion różniących się narzeczem, zwy
czajami czy wierzeniami utrudnia pracę ewangelizacyjną misjonarzom. 
W parafii Moklo IV, prowadzonej od sierpnia 1996 roku przez o. Da
riusza Godawę, mieszkają trzy różne plemiona: Gbaya, Paul i Kepere, 
nie licząc mniejszych, które obejmują czasami zaledwie kilka wiosek. 
Zdarza się, że ich narzecza są tak bardzo różne, iż nie potrafią się ze 
sobą porozumieć - to prawdziwa wieża Babel.

Wschód Kamerunu jest regionem zacofanym gospodarczo, nie ma 
tu żadnych fabryk, zakładów pracy, a rolnictwo pozostaje na bardzo 
prymitywnym poziomie. Maczeta i zakrzywiona haczka stanowią pod
stawowe narzędzia rolnicze. Spulchniania gleby przez orkę pługa czy 
nawożenia ziemi praktycznie nie stosuje się.



Kameruńczycy z zachodniego Kamerunu nazywają ten region 
pogardliwie „krajem goryli". Pragnę przedstawić skrótowo najważniej
sze problemy, z którymi spotykają się misjonarze w swojej pracy ewan
gelizacyjnej.

Środowisko katechetów
Prowadzenie sesji dla katechetów (najpierw w Bertoua, a potem 

w różnych parafiach) pozwoliło nam lepiej poznać ich środowisko, 
poziom duchowy, moralny, intelektualny oraz zaangażowanie na rzecz 
Kościoła. Na ogół Polacy, gdy mówią o katechetach świeckich, myślą 
o osobach wykształconych, po maturze czy po skończonych studiach 
wyższych, albo po kursach na wyższych uczelniach katolickich. Tym
czasem na wschodzie Kamerunu katechetami są w zdecydowanej więk
szości ludzie prości, którzy zaledwie skończyli kilka klas szkoły pod
stawowej i mówią poprawnie po francusku. Animują oni życie religij
ne w wioskach. Podczas nieobecności kapłana odprawiają oni w nie
dziele nabożeństwo dla wiernych sprowadzające się do celebracji sło
wa Bożego. Prowadzą również katechezę dla dzieci i dorosłych. Bar
dziej gorliwi katecheci modlą się codziennie w kaplicach z wiernymi.

Można powiedzieć, że katecheta jest „prawą ręką" proboszcza — 
od jego pracy i zaangażowania bardzo wiele zależy. Gdy katecheta 
dobrze spełnia swoją posługę, wówczas lokalna wspólnota chrześci
jańska rozwija się i widać owoce jego pracy. Jego pozycja w wiosce 
jest bardzo wysoka. Jako przewodniczący wspólnoty kościelnej zaj
muje on w hierarchii społecznej miejsce zaraz po tradycyjnym szefie 
wioski.

Brak małżeństw katolickich, poligamia i kuit płodności
Na wschodzie Kamerunu należą do rzadkości małżeństwa katoli

ków zawierane w Kościele. W większości są to małżeństwa zawierane 
według miejscowych zwyczajów, zgodnie z którymi płaci się tzw. dof 
(posag), czyli odpowiednią ilość pieniędzy czy dóbr w naturze. Płaci 
go pan młody rodzinie panny młodej. Czasami do/jest tak wielki, że 
trzeba na niego zarabiać przez kilka lat. Niezapłacenie dofu rodzi sze
reg problemów. W takim bowiem przypadku według prawa zwyczajo
wego nie można zawrzeć małżeństwa cywilnego i dzieci nie należą do 
naturalnego ojca, ale do rodziny żony. Na ogół, aby zawrzeć małżeń
stwo kościelne, trzeba najpierw spłacić doż Kościół akceptuje płace-



nie <%?ń/, ałe pod warunkiem, że nie będzie wygórowany. Czasami bo
wiem jego wysokość może faktycznie utrudniać zawarcie sakramentu 
małżeństwa. Afirykanie często tłumaczą się, że nie zawarłi sakramen
talnego małżeństwa, bo dbfjest tak wysoki, że w krótkim czasie nie są 
w stanie go zapłacić. Nierzadko jednak mężczyźni zaniedbują spłace
nie zwyczajowego doń/, czasami niekoniecznie wysokiego.

Wydaje się, że brak sakramentałnych małżeństw wynika również 
ze strachu przed definitywnym i nieodwołałnym zaangażowaniem się 
z jednym małżonkiem we „wspólnocie życia i miłości". Wiele osób 
żyjących w związkach niesakramentalnych nie chce wiązać się ze swoim 
partnerem na całe życie i na wszelki wypadek pragnie mieć ciągle furt
kę otwartą, by po niepowodzeniach wspólnego pożycia poszukać in
nego partnera. Przyrzeczenie wierności w dobrym i złym na całe życie, 
które stanowi istotny element przysięgi małżeńskiej w Kościele kato
lickim, budzi strach u Afrykanów. Często o. Stanisław Gurgul podczas 
sesji katechetów zadawał im pytanie: „Przyjmujecie łaskę Bożą w sa
kramentach chrztu, bierzmowania, Komunii świętej, a dlaczego nie 
pozwalacie działać Chrystusowi ze swoją mocą w sakramencie mał
żeństwa?" Zresztą nauka Kościoła na temat małżeństwa, jego celów 
i przymiotów, jest bardzo słabo znana wśród chrześcijan. By choć 
w przybliżeniu podać, jaki jest procent małżeństw zawieranych w Ko
ściele, dodam, iż w jednej z parafii Bertoua, liczącej kilka tysięcy wier
nych, zawarło sakrament małżeństwa około 20 par małżeńskich.

Inny palący problem stanowi poligamia, spotykana również — 
niestety — wśród katolików. Jest ona szczególnym wyzwaniem dla 
misjonarzy. Bardzo często w związkach poligamicznych rodzi się za
zdrość wśród żon poligamisty. Dochodzi między nimi do scysji, kłótni 
i pojawia się walka o wpływy męża. Sam mężczyzna żyjący w wielo- 
żeństwie nie może poświęcić tyle czasu swoim dzieciom co ten, który 
żyje w monogamii. W Afryce utrzymanie i wychowanie dzieci spada 
i tak głównie na ciężko zapracowane matki. W ogóle sytuacja kobiet 
jest trudna: są często poniżane przez mężczyzn i w większości niewol
niczo im poddane. Ich zadanie sprowadza się do mozolnej i trudnej 
pracy w polu oraz rodzenia i wychowywania dzieci.

Pewnego razu prowadziłem z o. Stanisławem sesję dla kateche
tów w Madjoue, gdzie proboszczem jest polski misjonarz. Spotkali
śmy tam starszego katechetę. Oddalił on kilka żon, by zawrzeć sakra
ment małżeństwa w Kościele. Zdarzają się zatem przypadki głębokich



nawróceń wśród poligamistów, które świadczą, że Ewangelia potrafi 
zmieniać głęboko zakorzenione zwyczaje.

Często Europejczycy uważają, że ktoś żyjący w wielożeństwie 
jest osobą, która nie chce mieć nic współnego z Kościołem i jest dale- 
ko od Niego. Tymczasem bywa i tak, iż osoby żyjące w poiigamii bar
dzo udziełają się w Kościełe i czynią wiełe dobra. Pewien połigamista 
z parafii Mokolo IV nałeży do kiłku ruchów katolickich i bardzo do
brze wykonuje swoje obowiązki w pracy zawodowej i w parafii. I gdy
by nie to, że jest właśnie poligamistą, można by mu powierzyć odpo
wiedzialność za jedno ze stowarzyszeń katolickich działających w pa
rafii. Nie ułega jednak wątpliwości, iż połigamia bardzo utrudnia dzie
ło ewangelizacji i szczegółnie boleśnie dotyka kobiety i dzieci.

Pragnę też dotknąć innego probłemu, który pozostaje w ścisłym 
związku z małżeństwem i rodziną. Dla przeciętnego Afrykanina posia
danie dzieci jest czymś bardzo ważnym, tak ważnym, że potrafi zosta
wić bezpłodną żonę i związać się z inną, by cieszyć się swoim potom
stwem. W dwóch znanych mi parafiach pracują kucharki, które opu
ścili mężowie. Powód — bo były bezpłodne.

Inny przykład, który obrazuje jak mocno kult płodności tkwi 
w mentalności Afrykanów. Mianowicie pewien katolik z diecezji Do- 
ume-Abong-Mbang zawarł sakrament małżeństwa— niestety ze swoją 
żoną nie miełi dzieci. Jednak pod dużą presją najbliższej i zgodnie 
z starą tradycją plemienną, wziął drugą kobietę, która urodziła kiłkoro 
upragnionych dzieci.

Kult płodności i pragnienie posiadania dzieci, nawet za cenę ze
rwania wcześniej istniejącej więzi małżeńskiej, głęboko przeniknęły 
tradycje afrykańskie.

Żałoba ł tradycyjne obrzędy pogrzebowe
W pracy duszpasterskiej poważnym wyzwaniem są również tra

dycyjna żałoba i obrzędy pogrzebowe. Nieboszczyków chowa się w wy
kopanym, głębokim dołe zaraz przy domu, w którym mieszkałi, a na
wet w jego środku. Gdy przejeżdża się przez wioski, łatwo można za
uważyć dość okazałe nagrobki betonowe, położone przy domostwach. 
Uroczystości pogrzebowe trwają kiłka dni, a nawet miesiąc i suto za
krapiane są ałkohołem wszelkiego rodzaju: (afrykańskim
winem palmowym), piwem, (wysokoprocentowym napojem alko
holowym) tudzież innymi napojami wyskokowymi. Co się dzieje da-



{ej, po dużej ilości wypitego alkoholu, łatwo się domyśleć — grzech 
pijaństwa często rodzi inne grzechy. Rodzina przygotowująca i odpo
wiedzialna za pogrzeb na ogół zapożycza się na dużą kwotę pieniędzy, 
by nakarmić licznie przybyłych gości i zakupić odpowiednią ilość na
pojów alkoholowych. Uczestnicy pogrzebu tańczą przy akompania
mencie bębnów i śpiewów, które nierzadko przeradzają się w „dzikie" 
okrzyki i przeraźliwe wycie. Żałoba i obrzędy pogrzebowe odgrywają 
tak ważną rolę, że biorą w nich udział całe rodziny z dziećmi, a nawet 
dalecy krewni, którzy potrafią przyjechać z drugiego krańca Kameru
nu, by dotrzeć na pogrzeb.

Pewnego razu przejeżdżałem przez wioski jednej parafii położo
nej w diecezji Doume-Abong-Mbang, gdzie Msza św. była rzadko 
odprawiana i zapraszałem tamtejszych mieszkańców na niedzielną 
Eucharystię. Wszyscy oczywiście kiwali głowami, że przyjdą i że będą 
w niej uczestniczyć. Gdy jednak w niedzielę rozpocząłem sprawować 
Najświętszą Ofiarę, od razu zauważyłem, że w Kościele jest mało wier
nych. Na pytanie: „Dlaczego jest was tak mało?" odpowiedzieli: „Pro
szę ojca, w sąsiedniej wiosce jest pogrzeb i wielu chrześcijan tam po
szło". Akurat w tę niedzielę czytałem Ewangelię o uczcie przygotowa
nej przez króla z okazji małżeństwa jego syna. Król wysłał zaprosze
nia do gości, oni jednak zlekceważyli je i nie przyszli na ucztę.

Przypowieść Pana Jezusa zatem idealnie odpowiadała sytuacji, której 
byłem świadkiem. Katolicy zlekceważyli zaproszenie na ucztę Chrystu
sa; dla nich ważniejszy był pogrzeb niż niedzielna Eucharystia.

Gdy ktoś umiera, na ogół szuka się winnego śmierci. W przypad
ku śmierci mężczyzny, gdy pożycie małżeńskie nie układało się do
brze, odpowiedzialność za ten stan rzeczy spada przeważnie na żyjącą 
małżonkę.

Czary, magia i fetyszyzm
Dla lepszego poznania świata Czarnej Afryki ważne jest uświa

domienie sobie, iż zdecydowana większość mieszkańców tego lądu 
wierzy w siły okultystyczne: w czary, magię i fetyszyzm. Podzielają te 
wierzenia, w dużej mierze, również chrześcijanie. Nie wchodząc w 
szczegóły tego charakterystycznego dla prymitywnych ludów zjawi
ska i różnych jego interpretacji, wspomnę, że zdarzają się przypadki 
oskarżenia osób o czynienie zła przy pomocy nieczystych sił. Znana 
jest historia starszej kobiety oskarżonej przez całą wioskę o wcielenie



się w świnię niszczącą plantacje sąsiadów. Nawet chrześcijanie, któ
rzy ulegają różnym zabobonom, wieszają na swoich polach tzw. g/ży- 
g/ży, czyli coś w rodzaju amuletów na kijach, bo —jak wierzą— chro
ni to przed kradzieżą i innymi nieszczęściami.

Opis mojego doświadczenia z kilkuletniej pracy misyjnej w Afty. 
ce nie oddaje bogactwa i złożoności problemów duszpasterskich typo
wych dla tego kontynentu. Z pewnością rodzimy kler i wielu misjona
rzy mogłoby w pełniejszym świetle ukazać kulturę i różnorodność tra
dycji afrykańskich i związane z nimi trudności w przepowiadaniu Do
brej Nowiny o zbawieniu.

Oczywiście, w swej posłudze duszpasterz zwraca uwagę nie tylko 
na problemy stanowiące wyzwanie dla Kościoła, ale i szuka wartości 
sprzyjających głoszeniu Ewangelii, wartości, które są jakby przygoto
waniem na jej przyjęcie. Wartości pozytywnych nie brakuje także w kul
turze i tradycji afrykańskiej. Do nich zalicza się tradycyjnie: głęboki 
zmysł -sacrum, żywą wiarę w Boga-Stwórcę i świat duchów, szacunek 
wobec życia, traktowanie dzieci jako dar Boży, kult zmarłych i poczu
cie solidarności.

Kultura i tradycja afrykańska stanowią— zresztą tak jak wszyst
kie kultury — mieszaninę dobra i zła, światła i ciemności, i ważne jest, 
aby umiejętnie oddzielać w posłudze duszpasterskiej ziarna prawdy 
od plew kłamstwa. Stąd nieodzowne wydaje się właściwe rozpoznanie 
środowiska, w którym głosi się Dobrą Nowinę. Ewangelię bowiem 
przepowiada się nie w próżni, ale zawsze do konkretnych ludzi w okre
ślonym czasie i miejscu. Rozpoznanie zatem wartości sprzyjających 
przyjęciu chrześcijaństwa i tego, co utrudnia pełną ewangelizację 
w określonym środowisku, jest wpisane w misję Kościoła.

Ten artykuł jest niczym innym, jak podzieleniem się moimi do
świadczeniami duszpasterskimi i skromną próbą ukazania wyzwań, 
które stoją przed Kościołem w Afryce, wyzwań, które domagają się 
głębszej refleksji, a przede wszystkim odpowiedzi wiary, by w świetle 
Ewangelii przemieniać i odrzucić to wszystko, co zniekształca prawdę 
i zniewala człowieka.



Mariusz Woźniak OP
KILKA UWAG O DOMINIKAŃSKIEJ 
MISJI NA WSCHODZIE

Zachęcony przez jednego z braci pragnę w kilku słowach podzielić 
się moimi przemyśleniami dotyczącymi naszej (czyli dominikanów 
z Polski) obecności w dawnym Związku Sowieckim. Moje spostrze
żenia dotyczą głównie Białorusi (Białoruś najlepiej znam) oraz w 
pewnej mierze Ukrainy. Zresztą rzeczywistość post-sowiecka 
w różnych krajach jest do siebie dosyć podobna. Proszę potraktować 
te uwagi jako formę świadectwa. Nie mam zamiaru nikogo „przestra
szyć", a jeśli tak to zostanie odczytane, to z góry przepraszam. Takich 
intencji nie miałem...

Od czasu moich święceń kapłańskich minęło już ponad pięć lat 
(byłem święcony w 1993), a obecnie w Polsce pojawiam się rzadko 
i jest to dla mnie okazja do załatwiania różnych spraw związanych 
z moim życiem poza wschodnią granicą kraju. Mój pierwszy wyjazd 
na wschód to przełom stycznia i lutego 1990 roku, kiedy to razem 
z kilkoma braćmi byłem na nocy czuwania w Jurmala na Łotwie. 
Później, w lipcu 1991, zorganizowaliśmy obóz wędrowny na Ukrainie: 
Drohobycz, Borysław, Czortków, Kijów, Fastów. Dotarliśmy aż do 
Leningradu. W 1992, także w lipcu, spędziłem miesiąc w Fastowie, 
gdzie miałem okazję z bliska przypatrzeć się pracy naszych ojców na 
Ukrainie. Prowadziłem katechezę, jeździłem na filie, pracowałem przy 
remoncie kościoła fastowskiego. Mój obraz Wschodu to przede 
wszystkim ludzie, których spotykałem. To opowieści o tym, jak starsze 
pokolenie przetrwało lata prześladowań, to młodzi ludzie szukający 
oparcia w Bogu, to także zrujnowane kościoły, klasztory, msze święte 
odprawione w domach oraz obojętność wielu osób na sprawy religijne.

To wszystko nie dawało mi spokoju. Myślałem sobie, że jeśli na 
Wschodzie jest tak mało księży, jeśli tak wielu jest tych, którzy nie



znają Jezusa, to może warto tam pojechać. Jako diakon zostałem 
wysłany przez magistra studentatu w czasie przerwy semestrałnej na 
10 dni do Mińska, na Białoruś. Pojechałem tam z bratem Jakubem 
Gonciarzem do sióstr dominikanek kłauzurowych. Ten pobyt w Mińsku 
był decydujący, gdyż zobaczyłem, że rzeczywiście warto na jakiś czas 
tam się znałeźć. W zasadzie było mi obojętne, czy miejscem mojej 
pierwszej pracy będzie Połska czy Wschód. Co prawda bardziej 
myśłałem o Ukrainie, ałe w rozmowie z prowincjałem była mowa 
o Białorusi, o płacówce w Baranowiczach. W sumie nic nie miałem 
przeciw, ałe gdy zapytałem prowincjała, jak długo mam tam być, 
zażenowany tym pytaniem powiedział mi, że to załeży ode mnie, ałe 
nąjłepiej by było, bym pozostał tam do końca życia. Przez moment 
miałem wrażenie, że sam prowincjał nie bardzo wie, po co tam jadę...

Tak wygłądała moja rozmowa zaraz po święceniach, prawdo
podobnie jako pierwszemu z grupy neoprezbiterow wręczono mi 
cełebret i pojechałem na wakacje do domu. Trwały one dwa tygodnie, 
gdyż po tym czasie razem z o. Sławkiem Brzozeckim i bratem Jakubem 
Zagąjskim pojechałiśmy przez Białoruś do Wiłna zawieźć nasze rzeczy. 
Pod koniec czerwca przyjechałem do Mińska, skąd poszedłem 
z dwudziestoosobową grupą łudzi do Budsławia. Była to piesza 
piełgrzymka, w sumie około 120 km wędrowania. Razem ze mną szłi 
bracia z Krakowa. To był dla mnie chrzest bojowy. Za Mińskiem szliśmy 
przez tereny, gdzie nie było ani cerkwi, ani kościołów. Msze 
odprawiałem w łasach, w szkołach. Przychodziłi łudzie bardzo prości, 
w większości prawosławni, prosiłi o modlitwę, o błogosławieństwo. 
Rozmowy, spotkania, spowiedzi pokazały mi, że tak naprawdę ogrom 
spraw, jakie łudzie niosą w sobie przerasta mnie, że potrzeba wiary, 
aby nie „ześwirować". Ałe to przecież początek mojego kapłańskiego 
życia, a ja zostałem sam. Bardzo tego doświadczyłem, kiedy na dworcu 
w Mińsku bracia i poznani na piełgrzymce ludzie pożegnali mnie, a ja 
elektryczką pojechałem do Baranowicz (150 km od Mińska). Trudno 
mi było zebrać myśli, gdyż przez te ostatnie dni tak wiele się wydarzyło 
(na przykład sześciogodzinny dyżur w konfesjonale w Budsławiu, 
pierwsza spowiedź szesnastoletniej Olgi i jej pierwsza komunia, którą 
cała grupa tak bardzo przeżyła...).

W zasadzie to, co się działo dalej na parafii w Baranowiczach, 
tylko potwierdzało moje przeżycia i doświadczenia wyniesione 
z pielgrzymki. Żeby nie wpaść w styl pamiętnikarski, w kilku punktach 
przedstawię, jak wyglądało moje zakonne życie w Baranowiczach.



Po pierwsze mam wrażenie, że ja przez ludzi, wśród których 
duszpastersko pracowałem, byłem odbierany nie tyle jako zakonnik, 
niejako kapłan, u którego mogli się wyspowiadać, dzięki któremu mogli 
uczestniczyć we mszy świętej, z którym mogli porozmawiać o rożnych 
problemach. Na pewno jest to ważne, że ja jako dominikanin byłem 
wśród nich, ale sprawa mojej przynależności zakonnej tak na prawdę 
schodziła na dalszy plan. Po prostu były konkretne wezwania 
duszpasterskie, które wyznaczały zakres mojej pracy i moich 
obowiązków.

Kolejna rzecz to fakt, że poza współbraćmi z Wilna, którzy co 
pewien czas telefonowali, nikt się mną nie interesował. Poprzedni 
wikariusz Wikariatu Aniołów Stróżów niewiele zrobił, aby wyjaśnić 
naszą obecność, jako zakonu, na Białorusi. Jedyna rzecz, którą 
otrzymałem od Wikariatu, to pieniądze na samochód, który bardzo się 
przydawał w pracy duszpasterskiej. Męczyło mnie to czasami i nie 
dawało spokoju: z jednej strony jako kapłan byłem tam potrzebny, ale 
jako zakonnik nie bardzo. Wynikało to z pewnego niezrozumienia przez 
biskupa naszej obecności. Dla niego liczył i liczy się ksiądz, który ma 
parafię, nawet małą. Ksiądz bez parafii, który „robi coś innego", był 
nie do przyjęcia. Jest to temat bardzo szeroki i zarazem trudny. Chcąc 
nie chcąc wchodzi się w struktury Kościoła lokalnego, który „otrząsa 
się" z czasów komunizmu. Taka jest specyfika pracy: są parafie, taka 
a nie inna pobożność wiernych (szczególnie u osób starszych 
przedsoborowa, z elementami dewocji). Wszelkiego rodzaju próby 
reformy życia liturgicznego czy modlitewnego odbierane sąjako ataki 
na samego Pana Boga.

Dochodzi do tego sprawa języka. Starsze pokolenie zna język 
polski (chociaż różnie to wygląda) i traktuje go jak „relikwię". Język 
polski w wielu świątyniach stał się językiem liturgicznym, jak kiedyś 
łacina. Po wyjściu z kościoła rozmawiają po rosyjsku, ukraińsku lub 
białorusku. Katechezę prowadziłem w zasadzie po rosyjsku. Były tylko 
dwie grupy, które chciały uczyć się w języku polskim, ale i tak między 
sobą rozmawiali po rosyjsku. To także kolejny trudny moment, gdyż ja 
przyjechałem nie po to, aby rozwijać tradycję i kulturę polską, ale jako 
kapłan z konkretną misją. Oczywiście, że dla wielu z nas łatwiej 
przygotować katechezę czy kazanie po polsku niż po rosyjsku, ale lata 
bycia wśród tych ludzi pokazały, że nie takie jest moje zdanie. Trzeba 
do nich mówić w takim języku, w jakim oni myślą i trzeba być



elastycznym i otwartym w tej kwestii. Jeśłi ktoś rozmawia ze mną po 
połsku, to nie jest dobrze mu wmawiać, że trzeba mówić tyłko po 
rosyjsku czy białorusku. Na tym tłe często dochodziło do 
niepotrzebnych nieporozumień. Ałe to chyba jest wpisane w takie życie 
w środowisku wiełonarodowościowym i wiełokułturowym. Mimo, że 
tak błisko do Połski (z Baranowicz 220 km), to jednak jest to inny 
świat, który wydaje się być zrozumiały po kiłkudniowym pobycie, ałe 
jak się jest kiłka łat i żyje wśród tych łudzi, jeździ pociągami 
podmiejskimi, autobusami, odwiedza chorych, uczestniczy się w ich 
tragediach i radościach, to okazuje się, że im dłużej człowiek jest z nimi, 
to tym bardziej nie rozumie ich postępowania, wyborów morałnych. 
Odnosi się wrażenie, że to trochę nie ma sensu.

Są także momenty radości, gdy jest się z dziećmi, młodzieżą na 
obozach, ogniskach, na piełgrzymce czy na współnej modlitwie. Gdy 
pod koniec roku katechetycznego jest pierwsza spowiedź, potem 
uroczystości komunijne i widzi się dzieci, ich rodziców spowiadających 
się, modlących, to dostrzega się sens bycia wśród nich jako kapłan. 
I chyba o to chodzi, aby oni odkryłi w Kościele swoje miejsce, swoją 
drogę do Boga, czy raczej odkryłi Boga, który do nich przyszedł...

Entuzjazm dominikańskiego i kapłańskiego powołania nigdy mnie 
nie opuszczał i mimo czasami trudnych sytuacji widziałem sens bycia 
z tymi łudźmi. Na swój użytek znalazłem takie „słowo": jestem tutaj 
jako dominikanin, nazywąjąmnie ojcem, przychodzą w wielu sprawach, 
jestem im potrzebny. Cóż, że wikariusz jest dałeko, że prowincjał też
— ciekawe, ałe przez te łata bycia poza Połską nikt nigdy mnie nie 
zapytał, co u mnie słychać, jak zdrowie? To nie o to chodzi, że się żalę, 
bo wiem, że życie jest takie, jakie jest i nie chodzi o to, aby wokół 
swojej osoby robić dużo szumu; święcono nas po to, aby realizować 
charyzmat głoszenia Słowa, a to można robić w różnoraki sposób. 
Szkoda tyłko, że zostawiono nas samych, bez jakiejś konkretnej wizji: 
co dałej?

Ja byłem w tej szczególnej sytuacji, że mieszkałem ze współbratem
— o. Kazimierzem. Współpracowały z nami siostry dominikanki: 
Aurelia, Anatola, potem Mateusza, Bernadetta, Natasza. 
W Baranowiczach pracowali duszpastersko księża werbiści. Można 
było do nich pójść, porozmawiać, nabrać dystansu do wielu spraw. 
Przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą przyjeżdżali ojcowie z Polski, 
głosili rekolekcje, pomagali w duszpasterstwie; w pielgrzymce z Mińska 
do Budsławia uczestniczyli i angażowali się bracia ze studentatu.



Raz do roku były spotkania dła braci pracujących w wikariacie, 
ałe widać było, że w porównaniu z Litwą, Łotwą czy Estonią, Białoruś 
jest innym krajem, począwszy od języka a skończywszy na przemianach 
społeczno-politycznych. Trudno było nakłonić wikariusza do tego, aby 
coś z tym zrobić. Może trzeba było być bardziej stanowczym, wychodzić 
z propozycjami. Jednak zaangażowanie w parafie oraz to, że o. Janusz 
Skęczek mieszkał 450 km od Baranowicz, w Witebsku, wcałe nie 
ułatwiało współnych spotkań. W styczniu ł998 nowy wikariusz 
przyjechał do nas i to była pierwsza wizytacja. Było spotkanie 
z nuncjuszem, kardynałem Świątkiem, ałe w sumie chyba nic z tego 
nie wynikło, poza tym że się spotkali... W sierpniu 1996 roku
o. Wojciech Giertych zorganizował spotkanie dła ojców pracujących 
duszpastersko poza granicami kraju. Ałe zabrakło tam prowincjała, ałbo 
przynajmniej jego przedstawiciela.

Żeby nie wyglądało to zbyt tragicznie, chcę podkreślić, że z wyjaz
dami braci na Wschód rożnie bywa. To nie może być tak, że odsyła się 
ludzi, którzy w kraju w jakiś sposób są niewygodni. To jest niedobre, 
a nawet szkodliwe dla ludzi, wśród których mąjąpracować. Także same 
zakonne wspólnoty „męczą się", bo ktoś niezrównoważony psychicznie 
czy „poharatany" emocjonalnie staje się ciężarem dła wszystkich, nie 
wyłączając jego samego. Pobyt poza granicami kraju, trudności 
z językiem, z oficjalnym zameldowaniem (przez 3,5 roku nielegalnie 
mieszkałem na Białorusi), inna mentalność — to wszystko bardziej 
lub mniej jest stresujące, męczące. Wymaga to osobowości o stałej 
równowadze psychicznej, emocjonalnie dojrzałej, gdyż tutaj nie ma 
miejsca i czasu na to, aby się kimś opiekować. Jeśli ktoś Wschód traktuje 
jako ucieczkę czy odpoczynek od realiów istniejących w Polsce, to 
lepiej nie wyjeżdżać z kraju.

Ważna jest także odpowiedzialność za to, co się tutaj robi. To nie 
jest Polska, a kontakt z ludźmi, którzy przychodzą do kościoła, to kontakt 
tylko z wycinkiem społeczeństwa wśród którego się żyje i to jeszcze 
najbardziej uświadomionym religijnie.

Życie wspólne niesie także ze sobą bardzo konkretne wezwania. 
Tutaj nie można zasłonić się prokuratorem, który zrobi zakupy, gdzie 
w zasadzie wszystko jest pod ręką, ale trzeba mieć oczy otwarte i być 
rzeczywiście zaangażowanym w troskę o życie wspólne, na które 
składają się nie wielkie słowa, ale ofiarność i wykonywanie bardzo 
prozaicznych spraw związanych z zakupami, przygotowaniem posiłków 
czy zmywaniem talerzy.



W Baranowiczach na Białorusi mieszkałem 5 łat i myślę, że to był 
dla mnie wspaniały czas. Od lipca 1998 jestem w Kijowie, pracuję 
w dominikańskim wydawnictwie KAIROS, pełnię obowiązki przeło
żonego wspólnoty. To dla mnie kolejne nowe doświadczenie, inny 
zakres obowiązków, zaangażowania duszpasterskiego. Niesie to ze sobą 
inne problemy. Patrząc w przyszłość widzę wyraźnie, że „misja 
wschodnia" to bardziej Boża sprawa niż ludzka. Nasze plany często 
zawodzą i bardzo potrzeba wiary w to, że jednak mają one sens. Ja 
codziennie jestem świadkiem cudu, że Bóg wybiera to, co słabe, aby 
dokonywać swoich wielkich dzieł.



PRACE M AGISTERSKIE

Andrzej Wójcik OP
TRZEJ NAŚLADOWCY CHRYSTUSA 
(ŁK 9, 57-62). EGZEGEZA TEKSTU*

Świat, w którym żyjemy, ludzie, których spotykamy, nie dają nam 
odpowiedzi na pytanie o ostateczny sens naszego życia. Refleksja nad 
rzeczywistością prowadzi do wniosku, że to, co nas otacza, jest 
zaproszeniem, słowem, które wskazuje na Kogoś Innego, Kto jest 
ostatecznym oparciem dła wszystkiego, co istnieje. Autor tego słowa 
sam wychodzi naprzeciw łudzkim poszukiwaniom. W Objawieniu 
ukazuje nam samego siebie.

Księgi Pisma Świętego zawierają Boże Objawienie, to, co Bóg 
przekazał nam w cełu naszego zbawienia. Dał nam swoje Słowo przez 
łudzi, których natchnął. Bibłia to utrwałony w spisanym słowie dialog 
Boga z człowiekiem. Jezus, Syn Boży, przyszedł na ziemię, stał się 
jednym z nas. On ukazał nam drogę do Ojca, pierwszy po niej przeszedł 
i nie przestaje zapraszać na nią łudzi. Jezusowe wezwanie do 
naśladowania, tak wyraźnie obecne w perykopie o trzech naśladowcach 
(Łk 9,57-62), jest szczególną konkretyzacją Bożej inicjatywy zba
wienia. Odpowiedź na wezwanie Pana to „być albo nie być" chrześ
cijanina. Chrześcijanin bowiem jest tym, który podążając drogą wiary 
naśladuje swojego Mistrza. Możliwość naśladowania Jezusa nie jest 
więc prawdą peryferyjną, ale dotyczy samej istoty Dobrej Nowiny 
o zbawieniu.

Już przy wstępnym zapoznaniu się z tym tekstem można dostrzec, 
że zawiera on sformułowania kluczowe dla Jezusowego nauczania

' Artykuł stanowi trzeci rozdział pracy magisterskiej zatytułowanej: MM/adotKaufe 
Jezusa we<#uy ŁAr ^3 7 -6 2 . ^rutńum egzeyeryczno —  reoJcg/czne, Kraków 1999 
(przypis redakcji).



bardzo często pojawiające się na kartach Ewangeiii. Jest to prawdziwe 
kompendium Jezusowej nauki o naśiadowaniu. Dokładniejsze 
przyjrzenie się tej perykopie, kontekstowi w jakim się znajduje oraz 
tekstom parałełnym pozwołi lepiej ukazać jej aktualność, gdyż i dziś 
wejście na drogę zbawienia dokonuje się właśnie przez naśladowanie 
Jezusa.

Dodatkowym motywem, dla którego podjąłem się analizy tego 
tekstu, jest niewielka ilość opracowań dotyczących tej perykopy. 
W wielu monografiach o naśladowaniu Jezusa wskazuje się na nią tylko 
marginalnie. Tymczasem znajomość perykopy o trzech naśladowcach 
jest, moim zdaniem, niezbędna dla zrozumienia zbawczego przesłania 
Jezusa Chrystusa.

Ten, kto spisywał święty tekst, chociaż pracował pod natchnieniem 
Ducha Świętego, był jednocześnie głęboko zakorzeniony w kulturze 
swojego czasu i w swoim środowisku. Dlatego Święte Księgi są także 
mocno osadzone w kontekście epoki ich powstania. Aby mogły one 
być zrozumiałe dla współczesnego człowieka i aby mogły kształtować 
jego życie, potrzebują ciągłego wyjaśniania, interpretacji. Celem 
egzegezy Pisma Świętego jest badanie i coraz lepsze wyjaśnianie 
natchnionego tekstu. Można ją przeprowadzać na trzech poziomach. 
Na poziomie literackim, historycznym oraz teologicznymi

ĆI3A? Ay/no Ałdg/e zaudera yedng A?ożg nauAg v Aazdy/ego t!rag- 
/nezd ną/A^dg/ wyrayn/ad z  /w/nocg /AąycA, uMafggo Agd<? Adą/ y/gga/ 
faAze do rdźnycA AyAgg A7vA/d zwłaszcza zay do feAy/dwgoArełKnycA. 
dhvgvg/ czgyc/ dz/o/a yw/g/ggo ZoAayza — Dz/g/d w Agoŷ o/yA/cA / go- 
zoŷ a/ycA FwangoAY yyogp^ycznycA.

Podstawą do analiz będzie grecki tekst perykopy w krytycznym 
wydaniu Nestle-Alanda. Tam, gdzie nie zaznaczono inaczej, tekst 
przekładu polskiego zaczerpnąłem z dziewiątego wydania Nowego 
Testamentu opracowanego w ramach Biblii Tysiącleciai

1 H. Langkammer, Azedrnotya, w: J. Czerski, -sywctpfyczne w
/%e/a< r̂vvn, A/yRvyczn?7n /  ̂ o/o^/cz/7^777, Opole 1996, s. 9 (Metody egzegezy badające 
tekst Pisma Świętego w aspekcie historycznym najczęściej określa się mianem metod 
historyczno —  krytycznych).
 ̂ Moyu/n 7ey;a/ne/7;Mvn ef La/Yne, ed. E. Nestle —  K. Aland, Stuttgart 1991.

Przekład polski: /% /no Poznań 1996.



Egzegeza perykopy
Tekst Łk 9,57-62 zawiera zestawienie trzech krótkich opowiadań 

o powołaniu do apostolstwa. W Ewangelii Mateusza (8,18-22) mamy 
opisane pierwsze dwie sceny, trzecia znajduje się tylko w relacji 
Łukaszowęj. W centrum każdego z fragmentów znajdują się słowa Jezusa, 
brak natomiast informacji dotyczących czasu i miejsca. Redakcja 
perykopy, bez zwracania większej uwagi na stronę narracyjną, świadczy 
o tym, że autorowi natchnionemu zależało przede wszystkim na jak 
najwierniejszym przekazaniu słów Jezusa.* Brak także bliższych danych 
o ludziach spotykających się z Nim, nie znamy ich imion ani pozycji 
społecznej. Kontekst, w którym występuje opis tego wydarzenia, 
wskazuje na to, że miało ono miejsce w Galilei. „Naśladowcy" Jezusa to 
zatem najprawdopodobniej Żydzi. Tylko wobec miast zamieszkałych 
przez Żydów zrozumiałe staje się „biada" wypowiedziane przez Jezusa 
w następnym rozdziale (10,13-15)^ Jezus zdąża do Jerozolimy, gdzie 
wypełni swoje posłannictwo. Wezwanie do „pójścia za Nim" domaga 
się niezwłocznej i bezwarunkowej odpowiedzi człowieka.

1. Wiersze 57-58: Pó/J? za 7bó%, JoAgdAo/w/eA s/? wdasz
Tekst:
9.57 xd t nopew)iśvtov od/abv wj b8ó etn&v utę npbę 

abióu, axoXot)Ófico) ao t ónot) &n6pxil-
v4 jd y sz// drcgg, r̂fos /?owzedz/n/ Jo Męgo.* „Po/d^ ^  7oóg 

doPgd(ro/wdeAr s/g ndasz/"
9.58 Kat etneu abió) b iTjaotję- ai. aXoMteKeę boXecui.ę 

e%otxn.v Kat tó trtetetudtau obpauau KaTaoKTjfóaetę, b 8ś 
t)'tbę tot) bo/OptóJtot) obx cxet not) KE(j)aXfiv KXivr).

Tbzns /na oĉ ooty/odz/n/. „L/sy /ng/g no/y / /?^/r/ //odn/oóno — 
gn/azds, /ocz 5[yn (^/ow^oczy n/o /na /n/o/scn, ^dz/o óy ̂ /owg /nój/ 
po/ożyc".^

* J. Gnilka, Tezua z  A*azare/ł/, Kraków 1997, s. 206. Podobna myśl znajduje się 
w: Fwanga&a wedńłgaw/ę/ćgo Łukasza, opracował F. Gryglewicz, Poznań-Warszawa 
1974, s. 207. R. Bultmann twierdził, że kompozycja tej perykopy pochodzi od 
Ewangelisty. Świadczy o tym, jego zdaniem, wyraźny kontrast między charakterem 
op isanych  sy tu ac jam i a pe łnym i p a to su  w y p o w ied z iam i Jezusa . (P oda ję  
za: W. Grundmann, DaaFyarTge/ńMnnacAfłdTaa, Berlin 1969, s. 204).
*' J. Schmid, DaaFrange/m /nnacA Zu/raa, Regensburg 1960, s. 175.
" Polskie tłumaczenie omawianej perykopy: 2?/Ma 7yM?c/ecya (Abwy 7ey/amend wyd. 9.



Gdy Jezus znajduje się na drodze do Jerozolimy, bliżej nieokreślona, 
pełna entuzjazmu osoba (w Mt 8,19 jest to ypajltiaTeutę — uczony 
w Piśmie) wyraża chęć przyłączenia się do Niego (&KoXou8r)(70) <30l.y.

&KoXov6eO) — w grece klasycznej oznaczało: „iść za kimś, 
naśladować". Termin ten szybko otrzymał znaczenie duchowo-religijne: 
„podążać za tokiem czyjejś wypowiedzi", a także „upodabniać się do 
bóstwa, naśladować jego postępowanie". Częściej jednak do wyrażenia 
tych myśli używano czasownika ene<y9a(D, który nie występuje 
w Nowym Testamencie*.

W Starym Testamencie oraz w środowisku judaizmu pojęcie 
naśladowania jest opisane za pomocą hebrajskiego rdzenia p5n 

Septuaginta tłumaczy tę formę przez nopeóojiotl, ÓTtiao). 
Pojawia się także konstrukcja &KoXou8ćtV óni(XO (zob.: IKrI 19,20; 
Oz 2,5; Iz 45,14), nie występująca w źródłach helleńskich. 
W Mateuszowej Ewangelii mamy óę &KoXou8st óniao) [AOU 
(Mt 10,38), jak i ónttyoo jiou ćX8etv (Mt 16,24). W księgach 
prorockich stało się terminem technicznym oznaczającym
przejście od prawdziwej czci Boga do pogaństwa. „Chodzenie za 
obcymi bogami" to podstawowy grzech narodu i przyczyna jego 
nieszczęść (Sdz 2,12; Pwt 4,3.6,13; Jr 11,10). Prorok Ozeasz opisuje, 
jak Izrael podąża za kochankami i zapominając o swoich zaślubinach 
idzie swą własną drogą. Myśl o podążaniu za Jahwe pojawia się rzadko: 
naród wybrany podąża za prowadzącym go Bogiem (por.: Wj 13,2ln). 
Do tej relacji nawiązuje prorok Jeremiasz: „Wspominam twoją miłość 
narzeczeńską, gdy podążałaś za mną na pustyni" (Jr 2,2). Tak więc, w 
relacji do Boga, tego określenia używano bardzo ostrożnie. Było ono 
bowiem zwykle używane dla określenia oddawania czci bożkom lub 
dla kroczenia w procesjach z ich posągami. Dla Żydów natomiast 
procesyjne podążanie za Arką Przymierza było jednym z ważnych 
obrzędów religijnych (por. lSm 6,12nn)'".

 ̂ Według niektórych komentarzy styl tej rozmowy wskazuje na to, że pochodzi ona 
z okresu, gdy odrzucenie nauki Jezusa przez Jego współziomków było szczególnie 
widoczne. Taki pogląd wyraża: Nashwille 1952, s. 183.
* Ten termin jest natomiast obecny u Platona, Ksenofonta, a zwłaszcza stoików (Epiktet). 
 ̂ ZM/n /lAe/7 (dalej w cytatach jako TWAT),

Band II, kol. 1015.
Uwagi na temat użycia terminu podaję za: Wo/ferót/cA zz/vn

(dalej jako TWNT), Band I, Stuttgart 1933, s. 211.



W literaturze rabinistycznej także mamy do czynienia z omawia
nym terminem. Naśladowanie Boga to naśladowanie Jego przymiotów 
bądź postępowania: odziewanie nagich, odwiedzanie chorych, pocie
szanie smutnych, grzebanie umarłych. Naśladowanie Boga jest tutaj 
sprowadzone do ńnńa&o — upodobnienia się.

W Starym Testamencie spotykamy się również z użyciem terminu 
„naśladowanie" w znaczeniu pozbawionym motywów religijnych, jako 
„podążanie za" szanowaną osobą. Wojownik „podąża za" wodzem 
(Sdz 9,4.49), Elizeusz za swym mistrzem Eliaszem(lKrl 19,20). Uczeń 
darzy mistrza nie tylko szacunkiem, ale służy mu. W środowisku 
rabinów „naśladowanie, podążanie za" oddaje zależność nauczyciel 
— uczeń. Mistrz (albo ojciec) jedzie na ośle, a uczeń (syn) idzie za 
nim utrzymując odpowiedni dystans. Pojęcie to nie posiada jeszcze 
treści teologicznej.

W Nowym Testamencie pojęcia „naśladować" nie używa się 
w odniesieniu do Boga. Takie znaczenie ma natomiast: p.tp.ęO)J.ott, 

— „upodabniać się" (por. Ef 5,1; lTm 1,6). Upodobnienie 
się do Chrystusa święty Paweł określa terminem (JU)l]ZOp())Oę (Rz 8,28- 
29; Flp 3,21)". „Naśladować" zaś oznacza wyłącznie „podążać za 
Chrystusem". To wąskie znaczenie zostało zachowane także wówczas, 
gdy chrześcijaństwo wkroczyło w świat kultury greckiej i spotkało się 
z formułą „naśladowania Boga". Omawiane wyrażenie w tekście 
Ewangelii odnosi się tylko do samego Jezusa'^. W listach, przy okazji 
opisów relacji z wywyższonym „Panem", używa się innych terminów. 
Nie występuje ono także w Dziejach, choć Paweł z pewnością miał 
uczniów (np. Barnaba, Marek).

Termin ten występuje u wszystkich Ewangelistów oraz w Apoka
lipsie. Może być użyty w znaczeniu zewnętrznym, gdy na przykład 
tłumy podążają za Jezusem (por. Mk 3,7 i par.; Mt 8,10 oraz teksty 
paralelne), a także w odniesieniu do uczniów (Mt 8,19). Uczeń opuszcza 
wszystko i „idzie za" Jezusem (Mk 10,28). &KoXov6etv oznacza 
przyłączenie się do mistrza oraz związanie z nim swego życia. Formuła 
ta zachowuje swe znaczenie „bycia uczniem", ale w odniesieniu do Je
zusa otrzymuje ponadto nową treść. Jezusowe wezwanie do naśla

" S. Pinckaers, Za wła .sp/ntua/e de/ty/y&ano, Milano 1995, s. 54-57 (Za co/ł/wm/fa 
aChato). Wyd. polskie: Życ/c(AycAwŁ*cArzeacz/ao/na wedń/^aw: V aw ^/aw  7ivnaaza 
2 /tZwmu, Poznań 1998, s. 73-75 (Upodobnienie się do Chrystusa według św. Pawła). 
"T W N T .B andI, s. 215.



dowania jest niepowtarzalne i nie daje się sprowadzić ani w pełni 
wyjaśnić przez porównanie z anałogicznymi pojęciami występującymi 
w kulturze greckiej, a zwłaszcza w starożytnych szkołach filozo
ficznych'^.

Pierwszy rozmówca postępuje jak uczeń rabinacki, który sam wybie
rał sobie nauczyciela. Jego wypowiedź nacechowana jest entuzjazmem 
podobnym do zapału synów Zebedeusza, którzy chcieli pić kielich Jezusa 
czyli dzielić Jego los (por. Mt 20,2; Mk 10,39). Jezus nie odmawia, ale 
otwarcie ostrzega, wskazując na trudności związane z przyjęciem zadania. 
Porównuje swoją sytuację do dzikich, wędrujących zwierząt. Lis to 
przedstawiciel wszystkich zwierząt mających nory, ptaki mają swoje 
gniazda, podczas gdy On — „Syn Człowieczy" — jest zupełnie 
bezdomny, nie ma miejsca dla odpoczynku. Pochodzenie tego obrazu, 
który posiada charakter przysłowia, nie jest dokładnie znane. W lite
raturze greckiej mamy podobny obraz.'*' Jezus nie chce powstrzymać 
ani zniechęcić tego człowieka, lecz zwraca uwagę na trud i radyka
lizm związany z naśladowaniem'^. Wskazuje na potrzebę poważnego 
potraktowania Jego słów"*. Wypowiedź ta otrzymuje swój pełny wyraz 
dopiero wtedy, gdy jest rozważana w łączności z poprzedzającym 
opisem niegościnności Samarytan (9,51-56).

Naśladowanie jest to dołączenie się do przechodzącego Mistrza, 
dzielenie Jego losu. Wymaga znoszenia trudu drogi, niepewności życia, 
podążania za Jezusem, który żyje jak wygnaniec, nie zakłada rodziny. 
Tylko ktoś całkowicie oddany sprawie królestwa i gotowy do radykalnej 
przemiany swojego życia może podążać za Chrystusem.

„Syn Człowieczy" w semickim sposobie wyrażania się oznacza 
ogólnie człowieka, bądź konkretną osobę 'W  Starym Testamencie 
spotykamy odpowiadające mu określenie — óen adam— (por.

"  R. Schnackenburg, A&cA/b/ge (Ar/y// — Aeufe, Freiburg ]976, s. 34.
Płutarch, 7%. GraccA. 9, p. 828c. Podaję za: W. Grundmann, Day Ztran^eAu/n nacA 

ZuZaa, Berlin ] 969, s. 204.
' '  Por.: R. Schnackenburg, A^cA/b/^e CAr/yb — Aeu/e, s. 39. Omawianą wypowiedź 
Jezusa można tłumaczyć: „ ... a człowiek nie ma gdzie głowę skłonić". Jeśłi przyjmiemy 
tę wersję, opartą na jednym  ze znaczeń aram ejskiego pojęcia : ł ! < 9" — „syn 
człowieczy", wtedy słowa Jezusa odnosiłyby się ogótnie do wszystkich iudzi. Zob.: 
J. Jeremias, ZAeo/o^ue r/u M w w au  T&yramenf. I: Za /rrer/rcabou die Jesua, s. 327.
'* Na ten aspekt zwraca uwagę W. Barcłay , zob. Zwan^eAa yn< ZuZasza, Warszawa 
ł984, s. ł8 łn .
"  TWNT, Band VHI, s. 404.



ps 8,5; Iz 51,12)'*. W ten właśnie sposób Bóg zwraca się do proroka 
Ezechiela (por. Ez 2,1; 2,3; 2,6; 2,8 i inne). Tej formy używano zawsze 
w okolicznościach uroczystych, bądź świątecznych. Natomiast w mowie 
potocznej człowieka nazywano określeniem (/kz)' .̂ Język aramejski
znał termin \913M (cnosz), który oznaczał zarówno ludzi zbiorowo, jak 
i pojedynczego człowieka. W środowisku Jezusa także używano tego 
wyrażenia "̂.

Zwrot: b lAÓę TOu afOnÓTCCU, który występuje w Nowym 
Testamencie jest zwrotem dosłownym i dlatego może wprowadzać 
w błąd tłumaczeniem aramejskiego pojęcia \03M " (óar 'enasza). 
Szczególne znaczenie mesjańskie miał on tylko w środowisku apoka- 
liptyki, w którym był używany jako uroczysty termin. W Ewangeliach 
właśnie z tą formą Ó Dtóę TOu &v6Ttó)ltOV związane jest znaczenie 
mesjańskie '̂. Należy pamiętać, że aramejskie wyrażenie * 11 
pierwotnie w mowie codziennej oznaczało po prostu człowieka. Tak 
więc jego grecki odpowiednik należało dopiero zinterpretować w zna
czeniu mesjańskim. Możliwe, że właśnie tak zrobiono w przypadku 
Mk 2,10; Mt 8,20 par; 11,19 par; 12,32 par. We wspólnocie czasów 
apostolskich omawiany zwrot rozumiano właśnie w kontekście mes
jańskim.

Postać Syna Człowieczego występuje w proroctwach Starego Tes
tamentu (Dn 7,13; Iz 19,1). Te opisy wskazują na „postać podobną do 
człowieka", która nie pochodzi z ziemi, ale „zstępuje z nieba". Jest on 
reprezentantem odnowionego Bożego panowania na ziemi. W Psalmie 
80 „Syn Człowieczy" to po prostu personifikacja narodu Izraela, podo
bnie w Księdze Daniela Izrael jest nazwany „Świętym Najwyższego", 
którego panowanie nadchodzi. Obrazy te wskazują na eschatologiczną- 
zbawczą funkcję Syna Człowieczego, a nie bezpośrednio na Mesjasza- 
Wyzwoliciela.^

Słowa o bezdomności Syna Człowieczego pozostają w logicznym 
związku z sytuacją z poprzedniej perykopy: opisem niegościnności 
Samarytan. Jezus nie zostaje przyjęty, gdyż idzie do Jerozolimy 
(Łk 9,53). Tam zmierzy się z największym opuszczeniem, samotnością

"  TWAT, Band 1, kol. 683.
"  Tamże, kol. 239.
*° J. Jeremias, TAdc/og/e <%/ M łuw au 7earame/łt. I: La de s. 325.
"  TWNT, Band VH1, s. 407.
"  TWNT, Band VIII, s. 425.



konania na krzyżu^. Uczeń Jezusa musi wiedzieć, że czeka go ta sama 
droga: tułaczka, prześladowanie, cierpienie i śmierć**. Trudno jest żyć 
poza ojczystym środowiskiem, nie mając dachu nad głową. Jest to 
szczególnie wyraźne w kręgu kułtury Błiskiego Wschodu, gdzie 
udzielenie gościny wędrowcowi jest i dzisiaj świętym obowiązkiem, zaś 
jej odmowa świadczy o wrogości a przynajmniej niechęci^. Bycie 
uczniem to wspólnota życia z Jezusem, życie wygnańca i tułacza. Uczeń 
jest wezwany do porzucenia bezpieczeństwa i komfortu; musi być 
przygotowany na tułaczkę. Jezus mówi, że „nie ma gdzie głowy skło
nić". Jego bezdomność nie polega na tym, że nie ma dachu nad głową 
i przyjaciół troszczących się o jego utrzymanie. On wychodzi naprzeciw 
własnej śmierci, która spotka Go w Jerozolimie^. Powołany przez 
Jezusa powinien przyjąć tę sytuację bezdomności jako swoją, bowiem 
powołanie to wzięcie udziału w drodze do Jerozolimy, gdzie czeka go 
męka i krzyż. To w męczeństwie naśladowanie Chrystusa osiąga swój 
szczyt. Ewangelista nie podaje tego, jak rozmówca przyjął te słowa 
Chrystusa, ani też czy Jezus przychylił się do jego prośby^.

2. Wiersze 59-60: Do rzcM „Pó/Jz za
Tekst:
9,59 Elnev 8& npbę &tepov- aKoXo<)8Et )iot. b 8& etnev 

[Klpte,] eiti Tpe\yóv )iot aneX66vi:t npmtou 6ćnyat tbv natćpa
]10V.

Do ńMKgc /zeA/' „Aydzza 7en 0(%7cwwdzża/.' „/lao/ę,
jDozwo/ oą/p/orw jpó/yc /no/ęgo o/ca

^  J. Kremer, Z ^ D ^ e / j D / 77, Wurzburg i 988, s. 114.
^  R. Schnackenburg, 777o/iaZ73 Warszawa 1983, s. 43;
zob. także: M. Black, H.H. Rowley, ćb/n/77D/7A3/y o/? London —
Edinburgh 1962, s. 833.
^  ^ /7 7 o  P o z n a n i ) ,  T. IV, s. 35.
26 TWNT, Band VIII, s. 435.
^  W dziełach Ojców Kościoła możemy znaleźć fragmenty w wyraźny sposób paralelne 
do omawianej perykopy Klemens Aleksandryjski w Afbó/e/rac/ftak komentuje słowa 
Jezusa: „«Lisy nawet mają nory, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę 
mógł wesprzeć». Tylko bowiem na sercu człowieka wierzącego, różniącego się 
całkowicie od innych, nazwanych dzikimi zwierzętami, wspiera się głowa wszelkich 
bytów, dobry i łagodny Logos". Klemens wskazuje wyraźnie, że słowa Jezusa są 
skierowanym do wszystkich wezwaniem do przyjęcia wiary, Warszawa 1994,
T. l , s .  16



9,60 etnev 86 odmb- a())eę noiię veKpo\)ę eóo^at wióę 
j?a^cóv uEKpoóę, ai) 8ś bcyteX0a)v 8tóyy6XXe Tf]v paatXetav 
10^ Osoi).

Oć^gr/rn^.' „Zcw/g zjTnĝ ym g7ẑ óg/7re rbA u/ng/TycĄ g (y/ć/jy 
7?<?źe/"

Druga część perykopy zawiera scenę powołania. Tym razem 
wezwanie do naśladowania wychodzi od samego Jezusa. Jest ono 
podobne do tego, jakie skierował do przyszłych Apostołów (por. Mt 9,9). 
Pan -  Kuptoę powołuje, wzywa do pójścia za sobą. Wezwany (według 
Mt 8,21 należący już do grona uczniów) chce pójść za Nim, prosi tyłko 
o chwiłę zwłoki, aby móc pochować swego ojca.

Żądanie stawiane przez Jezusa jest niezwykłe radykalne, gorszące, 
niemał świętokradzkie (por. Ez 24,15-19): „Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże." (Łk 9,60). Żadne inne 
słowa Jezusa nie sprzeciwiają się tak mocno Prawu i obyczajowi^. Moż
liwe, że wypowiedź Jezusa pierwotnie brzmiała inaczej: „Zostaw umar
łych grabarzowi (ich)". Przyjęcie tej mniej radykalnej formy nie zmie
nia jednak w sposób istotny sensu wypowiedzi^. Według Schmida we
zwanemu nie chodzi o pochowanie ojca, lecz o czasową opiekę nad nim 
u schyłku jego życia; ta opinia nie jest jednak powszechnie przyjęta^. 
Kto idzie za Jezusem ma podobnie jak On tylko jedno zadanie i jedną 
troskę: obwieszczanie nadchodzącego panowania Bożegô *.

Na prośbę Jezus odpowiada bezkompromisowym żądaniem. 
W twardych, paradoksalnie brzmiących słowach, nie pozwala na 
zwlekanie z odpowiedzią; powołany ma „iść i głosić królestwo Boże". 
Królestwo to centralny temat całego głoszenia Jezusa^.
^ J. Gnilka, 7czM.yz Mazare/z/, s. 206
^ P/yrno 7ayZavneg/u (Z?/Ma Pozna/Mpa), T. IV, s. 35
^ J. Schmid, Da^pKag^cPz//n/?acZZz/Pa^, s. 178. Podobnie twierdzi W. Barciay, Ptya/7- 
^ePa .MK ŁuPa-yza, s. 182; P. Bossuyt, J. Radermakers piszą wyraźnie: „druga scena to 
wezwanie Jezusa skierowane do człowieka, którego ojciec właśnie umarł", zob.: Tamy 
Paro/e ć/e/a Grace, Bruxelles 1981, s. 274. F. Gryglewicz twierdzi, że Jezus nakazuje 
wezwanemu, aby pochowanie ojca pozostawił rodzinie (Zob.: Fwag^ePa wecMu^ 
*^K Zz/Za^za, s. 208.).

W tym to duchu wypowiada się święty Ambroży: „Skoro otrzymaliśmy pobożny 
obowiązek grzebania zmarłych, to czyż nie po to jest zakazane pochowanie ojca, abyś 
wiedział, że temu co boskie, przed tym, co ludzkie, należy się pierwszeństwo? (...)  
A więc pierwej tym zająć się należy, co jest najważniejsze". W^/ać/Zwag^c/zr 
w  Zz/Zasza, Warszawa 1977, s. 267.
^ J. Jeremias, 77?co/o^/c ć/tv Abz/Kcaz/ 7ayZarnc/7r. I: Za /?rćć/fcaZ/ćM? ć/c Jayz7.y, Paris 
1973, s. 125.



PCMytXeia TOt) Oeoi) — „królestwo Boże" — takie tłumaczenie 
nie oddaje całego znaczenia tego pojęcia. Sam termin „królestwo", 
aramęjskie 11135)3 — (/naAt/i), nie oznacza instytucji politycznej, czy 
obszaru pozostającego pod panowaniem monarchy^. Jego treść można 
oddać za pomocą takich pojęć, jak: „władanie, panowanie królewskie". 
Wyrażenie „królestwo Boże" znaczy po prostu, że Bóg panuje jako król. 
To Bóg jest w centrum tego pojęcia, On jest najwyższym Panem. Bóg 
jest królem ludu, który wybrał — Izraela. Przyjęcie Jego panowania 
dokonuje się przez posłuszeństwo objawionemu Prawu — Torze.

Powszechne panowanie Boże jeszcze nie nadeszło i Izrael podlega 
obcym potęgom, ale nadejdzie taki czas, kiedy święci Najwyższego 
otrzymają królewską władzę (por. Dn 7,18). Współcześnie termin 
„królestwo" jest wyraźnie powiązany z koncepcją hierarchicznego 
porządku społecznego, a ewentualne działanie Boże miałoby według tej 
koncepcji ograniczyć się tylko do jego zaprowadzenia. W myśli biblijnej 
tylko Bóg jest centrum rzeczywistości królestwa.

Misja głoszenia królestwa nie dopuszcza żadnej zwłoki i wahania. 
Wezwanie jest jedyne i niepowtarzalne, nie zezwala na połowiczność. 
Jezus nie patrzy na przeszłość ani na pozycję społeczną tego, kogo 
powołuje. Wraz z wezwaniem rozpoczyna się dla powołanego zupełnie 
nowe życie, wobec którego to, co minęło, traci swoje znaczenie**.

Z podkreśleniem wagi obwieszczania nadejścia królestwa Bożego 
spotykamy się także w innych miejscach trzeciej Ewangelii 
(4,43; 8,1; 9,2; 16,16). Ten, który wymaga tak wiele, ma świadomość 
swej Boskiej władzy. Podobnie jak w innych kulturach, również dla 
Żydów pochowanie zmarłych było obowiązkiem religijnym. Tylko 
kapłani i lewici mogli złożyć go na swą rodzinę, aby przez dotknięcie 
zwłok nie zaciągnąć nieczystości legalnej^. Kto miał umarłego w swoim 
domu, nie musiał w tym czasie recytować 9)3V) (.yzTnaTzrae/)
ani też innych obowiązkowych modłów nakazanych przez Torę .̂

Pochówek miał miejsce zwykle już w dniu śmierci, dlatego też 
prośba wezwanego jest zrozumiała i nie wygórowana. To, o co prosi, 
jest przecież ścisłym synowskim obowiązkiem (por. Rdz 50,5; 
Tb 4,3; 6,15). Ze słów Jezusa nie można jednak wyciągać wniosku, jakoby
"  TWAT, Band IV, kol. 926.
"  J. Ernst, Z?ay Zya/ł^e/fM/n /?acA ZuZay, Regensburg 1977, s. 222.
"  A. Stoger, Z?ay ZVa/%e//M/n nacA ZuZay, Leipzig 1963, s. 277.
*  J. Emst, Z?ay ZVa/%?e//um nacA Zu/ray, s. 2 19. Zob. także: J. Jeremias, ZAeo/ogye <A/
Abuyeau 7ayra/ne/if. I: Za /ve<Acaf/<M <%eJ2yuy, s. 169.



był on przeciwny okazywaniu czci rodzicom czy szacunkowi wobec 
zmarłych. Nie chce też odwodzić swoich uczniów od wypełniania 
synowskich obowiązków.

Te słowa Jezusa nie stanowiąjakięjś ogólnej, abstrakcyjnej zasady. 
Są one kierowane do konkretnego człowieka w jego niepowtarzalnej 
sytuacji życiowej. Pójście za Jezusem wymaga gotowości do radykalnego 
oderwania się od rodziny zaliczonej do „umarłych** (por. 14,26). Pan 
uzasadnia to przy pomocy surowego, dosadnego powiedzenia: „Zostaw 
umarłym grzebanie ich umarłych**. Jezusowi nie chodzi tylko o szcze
gólny, pojedynczy przypadek lub wydarzenie. Stawką jest duchowa 
śmierć albo życie. W tekście ewangelicznym grzebiący „umarłych** to 
ten, który jeszcze nie zbudził się ze śmierci do nowego życia.

Wymaganie stawiane przez Jezusa jest twarde, ale w istocie jest 
ono wezwaniem do życia^. Słowo „umarły** pojawia się tutaj w dwóch 
różnych znaczeniach. Pierwsze, to umarli w sensie fizycznym, tak jak 
ojciec człowieka, którego Jezus wzywa. Drugie znaczenie, to umarli 
w sensie duchowym, którzy nie przyjmują zbawczego orędzia Jezusa. 
Ten drugi rodzaj martwoty jest dużo bardziej poważny. Według rabbiego 
Eleazara z trzeciego wieku, umarły to taki człowiek, który w przyszłym 
świecie nie zmartwychwstanie, gdyż nie przestrzegał przykazań^. Słowa 
Jezusa— radykalizm wezwania— świadczą o tym, że jest On świadomy 
swej władzy nad śmiercią^. Kto nie przyjmuje Jego posłannictwa 
i królestwa, które głosi, znajduje się wśród duchowo umarłych. To On, 
Syn Człowieczy, przynosi prawdziwe życie. Kto przyłącza się do Jezusa, 
mocą Jego słowa przechodzi ze śmierci do pełnej egzystencji. Toteż ten 
człowiek powinien bez zwłoki czynić to, co najważniejsze. Wobec 
naśladowania Jezusa wszystko inne w życiu powołanego przestaje się 
liczyć"". Głoszenie królestwa, głoszenie życia z Jezusem, które sięga poza 
granicę naturalnej śmierci, musi być na pierwszym miejscu — „a ty idź 
i głoś królestwo Boże!** (w. 60b). Ono przekracza wszystkie inne

^  K. H. Schelkle, 7ay;a/BeM/M, Kraków 1984, T. 3: F/ay, s. 312.
^  H. L. Strack, P. Billerbeck, Xo/n/ne/7/ar zM/n Mpi/e/? 7ay/a/ne/7/ 3MP 7a/rnu</ M/M/ 
M/draycĄ Munchen 1922-1928, Band II, s. 165.
^  W. Grundmann, Day Ffar^e/fM/n Mac/? ZM/ray, Berlin 1969, s. 205.

Kardynał Ratzinger tak komentuje omawiany fragment: „Racje Jezusa, Jego wezwanie 
mają pierwszeństwo przed wszystkim. Decyzja nakazująca nam zrezygnować z tego, co 
zdaje się być rozsądne, na rzecz tego, co większe, potrzebna jest nie tylko w tym pierwszym 
momencie, ale na wszystkich odcinkach naszej drogi. Tylko w ten sposób możemy 
rzeczywiście wejść w Jego bliskość". W%Mze/Faz/byt^ Wrocław 1990, s.35.



obowiązki. „Głosić królestwo" to zwrot typowy dla dzieła Łukaszowego 
(por. Łk4,43; 8,1; 9,2; 16,16; Dz 28,23.31). Chrystus jest posłany, aby 
głosić DobrąNowinę (4,43). Takie jest też jedyne i najważniejsze zadanie 
Jego uczniów. Być uczniem to nic innego jak być misjonarzem, głosi
cielem. Bliskie nadejście królestwa nie dopuszcza żadnej zwłoki. Twarda, 
bezkompromisowa odpowiedź pokrywa się z 14,26: „Jeśli kto przychodzi 
do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 
i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem". „Syn 
Człowieczy" otworzy bramę śmierci i wyprowadzi przez nią wszystkich, 
którzy idą za Nim (por. 9,22.27)*". Również z tego tekstu nie wynika, 
czy wezwany przyjął wymagania stawiane przez Jezusa.

3. Wiersze 61-62: Paw/c, cAcępó/sd za 7oA%, a/gpoztfć/ mi...
Tekst:
9.61 Erneu 8ś Kdt etepoę- aKO^cuOfpo) cot, Klpte: npąrtoy 

8& &niipe\)/6v not anoi:6^ac6at to tę  erę tóv otxóv p.ov.
Jaszcze/młyv^cJr/.'„P3mc, cAcęgó/iycza 7oó ,̂ ^/egozwó/m/ną/- 

g/e/w pożegnać s/ę z  mc/m/ w domu "
9.62 er?tev 8ś [npbę ab tó f] ó Ir)aovę- Oi)8śtę &mp<xX,ó)v 
xetpa apoipou Kod eię ortioo) eu8etóę

koTtu tfj pactX eią w u  6eo6.
Jczua mu o^oou7e<Jzm/. „A7oJro/weJr rę/rę do gA/gg,

a ws/ecz s/ę og/̂ o ,̂ mc oa&/c a/ę do /yó/eażwa Pożćgo "

Kolejna osoba, podobnie jak pierwszy rozmówca, chce iść za 
Jezusem i zostać Jego uczniem. Nazywa Go Panem, oddaje się Mu do 
dyspozycji. Wcześniej jednak pragnie tylko uregulować sprawy rodzinne, 
pożegnać się z bliskimi, z tymi, którzy są w domu. Jezus odrzuca prośbę 
odpowiadając w formie przysłowia: „Kto przykłada rękę do pługa 
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego" (w. 62). Tej 
rozmowy nie ma w paralelnej perykopie w Ewangelii Mateusza 
(8,18-22), najprawdopodobniej Łukasz dołączył ją do dwóch pop
rzednich.

O pójściu za Jezusem nie decyduje postanowienie ucznia, lecz 
wezwanie, które wychodzi od Mistrza. On określa warunki naśladowania.

"  P. Bossuyt, J. Radermakers, /e.sw  A ro /e  J e  /a Grace ae/cm aa/nr Zuc, BruxeHes 
)9 8 ! ,s . 275.



Podobny do omawianego tekstu jest opis powołania Elizeusza przez 
Eliasza znajdujący się w pierwszej Księdze Królewskiej (lKrl 19,20). 
Jezus wymaga jednak więcej niż Eliasz, żąda natychmiastowej i całko
witej dyspozycyjności. Nie daje czasu nawet na pożegnanie. Wymaga 
natychmiastowego opuszczenia krewnych i przyjaciół. Użyte tutaj 
sformułowanie TOt etę OtKÓl/ [lOU — „ci, [którzy są] w moim 
domu** może oznaczać nie tylko domowników, ale także cały majątek^.

Jezus daje wskazówkę nie tylko odnośnie do tego, od czego się 
oderwać, ale poucza także co czynić. On sam już od dzieciństwa ma 
wzrok skierowany ku Ojcu (por. opis znalezienia w Świątyni — 
Łk 2,49)."3 Ta Jego postawa nie zmieniła się, ale stała się jeszcze bardziej 
zdecydowana.

Jezus odrzuca prośbę wezwanego i jednocześnie świadomie nawią
zuje do obrazu Elizeusza powołanego w czasie orki (1 Kri 19,19)"". Obraz 
oracza skupionego na swej pracy w warunkach palestyńskich jest szcze
gólnie czytelny. Kto w czasie orki spogląda wstecz, źle prowadzi lemiesz 
pługa, zostawia za sobą krzywe bruzdy"̂ . Imiesłów pX,eno)V użyty w tym 
miejscu, nie oznacza jednorazowego aktu, na przykład spojrzenia do tyłu, 
ale czynność ciągłą, trwałą. Służba Boża wymaga zdecydowanego patrze
nia wprzód. Tylko ten może być uczniem i nadaje się do królestwa, kto 
według Jezusowego wymagania całkowicie poświęca się Jego dziełu, 
czyli głoszeniu Jego panowania, kto nie ogląda się z tęs-knotą za tym, co 
musiał p ozostaw ić^ . Tak radykalne żądanie było w his-torii Narodu 
Wybranego stawiane tylko przez Jahwe. Miało miejsce na przykład wtedy, 
gdy wzywał Jeremiasza do rezygnacji z życia rodzinnego (Jr 16,1-5), 
albo zabronił Ezechielowi płakać po śmierci żony (Ez 24,15-18). Jezus

^  (F /M b  Fozna/M/ra), T. IV, s. 179.
^  P. Bossuyt, J. Radermakers, TayM?..., s. 275.
** Komentator 77?e /n/e/prefe/wF F /ó/e uważa, że charakter omawianej perykopy zbyt 
różni się od charakteru opisu powołania Elizeusza przez Eliasza, aby można było 
wnioskować o je j zależności literackiej; zob.: Vbl. VIII, s. 183.
^  Por.: Fwa/ł^Mb opracował F. Gryglewicz, s. 208. Gleby
Palestyny są zazwyczaj kamieniste, także niedoskonałość ówczesnych narzędzi 
rolniczych utrudnała precyzyjną orkę.
^  A. Stóger, Day Fyg/%yM///n /?gcń ZMay, s. 280; R. Fuller, L. Johnston, C. Keams, 
A Afew ćbZńo//c ćb/n/ne/7Aazy 0/7 F b /y  ó*c/7̂ pfi//*e, s. 1007; W tekście Talmudu 
Babilońskiego kilkukrotnie używa się podobnego sformułowania w celu przypomnienia, 
że cała uwaga ucznia powinna być skierowana bez reszty na studium i wypełnianie 
Tory. Zob.: H.L. Strack, P. Billerbeck, Band II, s. 165. Według ZheMe/pz-efe/w-yF/b/e, 
wypowiedź Jezusa należałoby przetłumaczyć: „każdy, kto (...)  nie nadaje się, aby 
pracować dla królestwa". Zob. Vol. VIII, s. 183.



przełamuje zastany obyczaj. Czyni to jednak nie jako nowy znak prorocki, 
ałe by ukazać konieczność Jego naśladowania do osiągnięcia królestwa 
Bożego*". On sam przez swe bezwarunkowe posłuszeństwo i całkowite 
oddanie zapowiada nadejście Bożego panowania.

Dla omawianego tekstu można znaleźć odpowiedniki pochodzące 
z literatury greckiej, jednak pozostaje on niepowtarzalny z powodu swej 
bezkompromisowości oraz nastawienia na osobę Jezusa*". Chociaż nie 
każdy jest wezwany do tak radykalnego naśladowania, należy pamiętać 
o wezwaniu Jezusa do zdecydowanego i całkowitego oddania się Jemu 
na swojej konkretnej życiowej drodze*". Wezwanie Pana domaga się 
radykalnego i trwałego nawrócenia. Nie można iść za Nim tylko połowi
czniê ". Może się zdarzyć, że odpowiedź na DobrąNowinę będzie wyma
gała rezygnacji z więzów rodzinnych, zaś same słowa wyrażające goto
wość nie wystarczą. „Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, nie jest 
mnie godzien" (Łk 14,27).

Trzy sceny powołania wzajemnie się dopełniają, nie prowadząc do 
podania jakiegoś jednego, ogólnego wniosku. Brak informacji doty
czących czasu, miejsca i reakcji świadków wskazuje na to, że nie chodzi 
tu głównie o przekazanie relacji z wydarzeń, ale samych wypowiedzi 
Jezusa dotyczących bycia uczniem"'. Mamy tutaj trzy typy ludzi, kandy
datów na uczniów, oraz trzy opisy powołań. Życie ucznia jest opisane za 
pomocą kilku kluczowych sformułowań. Możemy wśród nich wymienić: 
wskazanie na osobę Jezusa i wezwanie do Jego naśladowania, królestwo 
Boże oraz głoszenie Ewangelii"". Jezus wzywa do bezzwłocznego podję
cia Jego posłannictwa.

Wezwany nie jest zdany wyłącznie na własne siły. Jest zaproszony 
do wejścia na drogę Syna, by razem z Nim pozwolił się podnieść do 
Ojca. Aby to osiągnąć nie wystarczy umrzeć dla siebie samego, dla 
zwykłych relacji z ludźmi. Wygoda, „urządzenie się w życiu" oraz egois
tyczne przywiązanie do określonej grupy ludzi, to największe przeszkody

*7 R. Schnackenburg, A/afiAaMyeyan^eAM/n Wurzburg 1991, s. 81.
** Symplicjusz: co/n/n. /A Ai/M%fe;EncA;bJAM, 74, 322; Hezjod, op. 443. Przytaczam 
za: W. Grundmann, 27aa nacA ZuŻras, s. 206.
^  Por.: W. Barclay, EwaqgeAa aw  ŁuAasza, Warszawa 1984, s. 182. Zobacz także 
przypowieść o minach (Łk 19,12-23).
s" R. Schnackenburg, 7VauAa mora/na 7asfamen?u, s. 33.
7' J. Kremer, GaaErangeAA/nnacAZMAaa, Wurzburg 1988, s. 115.
^  J. Emst, D ar Eyan^eAu/n nacA ZuAaa, s. 223.



w podążaniu za Jezusem. Trzeba być otwartym na posłanie przez Jezusa 
do służby Jego krółestwu oraz gotowym na odrzucenie przez słuchaczy 
—jak On został odrzucony przez Samarytan (9,53). Głoszenie królestwa 
to najwyższy ceł ucznia, wobec którego wszystko inne staje się drugo
rzędnê .̂

Nie wiemy, co się stało z tymi trzema łudźmi, czy poszli za Jezusem 
i głosili Dobrą Nowinę o królestwie. Słowa o posłaniu i akcent położony 
na potrzebę natychmiastowego podjęcia wezwania (w. 60) bezpośrednio 
wprowadzają do rozdziału dziesiątego i pozostają w związku z następną 
perykopą, w której Jezus rozsyła swych uczniów, aby głosili nadejście 
królestwa (Łk 10,16).



Janusz Chwast OP
POZNANIE SIEBIE I BOGA 
W WEWNĘTRZNEJ CELT

W pismach Katarzyny ze Sieny wielokrotnie pojawia się idea cią
głego poznawania siebie i Boga w sobie. To podwójne poznanie jest 
dła niej jednym z istotnych aksjomatów życia duchowego, do którego 
nieustannie powraca tak w DżaAłgu, jak i w Z/yliacA. Swoją doktrynę 
Katarzyna opiera niewątpłiwie raczej na jednym z najbardziej osobi
stych doświadczeń duchowych, niż na teologicznej spekulacji. Jak wielu 
mistyków zostaje ona pociągnięta tajemnicą Boga mieszkającego wśród 
nas (Łk 17,21) i od najmłodszych lat, pragnąc blisko obcować z Bo
giem, ucieka w miejsca odosobnione, aby żyć jak pustelnica. Tam trwa
jąc w głębokiej modlitwie prosi Boga, aby dał jej zrozumieć kim On 
jest i kim jest ona. Mając kilkanaście lat usłyszy od Boga taką odpo
wiedź: „Czy wiesz, moja córko, kim Ja jestem i kim ty jesteś? Jeśli 
poznasz tę podwójną prawdę, będziesz szczęśliwa. Ty jesteś tą, która 
nie jest, Ja zaś jestem Tym, który jest" .̂

Ta prawda objawiona przez samego Boga stanie się dla św. Kata
rzyny podstawą życia duchowego, prostą drogą do osiągnięcia szczę
ścia, którym w swej istocie jest sam Bóg. Szybko odkryje, że Duch 
Święty będzie ją prowadził ku prawdzie nie w ścianach zewnętrznej 
pustelni, ałe w wewnętrznej cełi jej serca. Pośród nadzwyczajnej dzia
łalności apostolskiej, będzie zawsze wierna Duchowi Świętemu i ni
gdy nie opuści tej wewnętrznej celi.  ̂Stąd będzie czerpać wszystko to,

' Publikowany tekst stanowi trzeci rozdział pracy magisterskiej, zatytułowanej: 
A?zng/?/e F/eó/e /  w Foó/e a rozw d/ Fm A^a/zy/7y ze
Kraków 1999 (przypis redakcji).
 ̂ Rajmund z Kapui, Żywof /vzedzrm ny Fm Aafa/zyny i&e/7e/7F/r/% Kraków 1880, 

s. 61.
 ̂Por. M. A. Fatula, ^ ma% London 1987, s. 76.



co było jej potrzebne i konieczne" dła życia duchowego i apostolstwa. 
Swoim duchowym doświadczeniem podzieli się z innymi. Doktryna 
o poznaniu siebie i Boga w wewnętrznej celi stanie się bardzo istot
nym elementem jej nauczania.^

W pierwszym punkcie tego rozdziału przedstawię, co św. Kata
rzyna rozumie pod pojęciem wewnętrznej celi. Następnie wyjaśnię, 
czym dla niej jest poznanie siebie i poznanie Boga oraz jaka zależność 
występuje między tym poznaniem dwojakiego rodzaju.

1. Wewnętrzna ce!a poznania siebie
Od najmłodszych lat św. Katarzyna ze Sieny próbuje nawiązać 

głęboką relację z Bogiem. Jest ona w tym dążeniu bardzo gorliwa i ra
dykalna. Szuka odosobnienia, ciszy, samotności, by móc bez przeszkód 
spotkać się z Umiłowanym. Wykorzystuje każdą wolną chwilę na mo
dlitewne spotkanie z Panem. Rodzina bardzo szybko zauważy te nie
zwyczajne zainteresowania Katarzyny i będzie z tego powodu ogrom
nie zaniepokojona. Szczególnie matka okaże niezadowolenie z takie
go postępowania i na różne sposoby będzie usiłować zmienić jej nasta
wienie do rzeczywistości. Mając określone plany wobec córki próbuje 
złamać jej wolę, pozbawiając ją jakiegokolwiek czasu i miejsca, gdzie 
mogłaby oddać się modlitwie. Wtedy to właśnie Duch Święty zainspi
ruje Katarzynę do uczynienia „celi** wewnątrz jej serca, gdzie zawsze 
będzie mogła obcować z Bogiem, pomimo różnych zewnętrznych obo
wiązków i zajęć. Bóg uczynił jej „celę**, której nikt już nie mógł jej 
odebrać .̂ Opierając się na własnym doświadczeniu, tak później napi
sze swojemu spowiednikowi, Rajmundowi z Kapui:

Niewiele się nacieszysz celą materialną, w której mieszkasz, ale chcę, 
abyś zawsze posiadał i wszędzie nosił ze sobą celę swego serca. Wiesz

" Por. św. Katarzyna ze Sieny, o Fcżćy Qp<9&zn<RH  ̂ F ożę/ MaM/*
tł. L. Staff, Poznań 1987, IV, s. 25 (dalej jako D).
 ̂Katarzyna posługuje się terminem „cela", który zwykle kojarzy się z miejscem pracy 
i modlitwy zakonnika. Może to sugerować, iż doktryna o poznaniu siebie i Boga w we
wnętrznej celi skierowana jest tylko do osób konsekrowanych. Należy podkreślić, że 
nauka św. Katarzyny dotycząca celi wewnętrznej przeznaczona jest dla wszystkich, 
tak dla duchowieństwa, jak i ludzi świeckich, co wyraźnie widać w pisanych
do osób różnych stanów. Sama Katarzyna była osobą świecką, należącą do III Zakonu 
św. Dominika.
* Por. M. A. Fatula, dz. cyt., s. 77.



bowiem doskonale, że gdy zamkniemy się w środku, nasi nieprzyjaciele 
nic nam nie mogą zrobić?.
Katarzyna pragnąc poznania i kochania Boga, który jest „najwyż

szą Prawdą"", zrozumiała, iż prawdę ostatecznie odkrywamy w naszym 
doświadczeniu, w głębi naszego życia duchowego, w „cełi naszego 
serca", gdzie Bóg powołuje nas do życia". Dla Mistyczki ze Sieny 
„ceła serca", czy jak w innym miejscu pisze: „wewnętrzna cela po
znania siebie"'" łub „ceła poznania siebie i Boga"", nie jest tylko 
wewnętrznym światem, gdzie można się ukryć przed nieprzyjaznym 
światem zewnętrznym — to jest coś znacznie więcej. Mary A. Fatula 
w swojej znakomitej pracy dotyczącej życia i duchowości św. Kata
rzyny trafnie pisze:

Dla Katarzyny nie jest to tylko świat wewnętrznej, subiektywnej prawdy, 
ponieważ zobaczyła, że Boże zaangażowanie w nas objawia rzeczywistość 
tożsamości Boga i naszej: wielką dobroć i miłość Boga, oraz naszą słabość 
i nędzę bez Niego; w tej podwójnej prawdzie Katarzyna zaczęła 
dostrzegać każde błogosławieństwo. Również zaczęła być świadoma, że 
ten skarb jest całkowicie w zasięgu każdego, kto go pragnie, gdyż 
królestwo Boga jest w każdym z nas (Łk 17,21). Kiedy nie żyjemy tylko 
w zawierusze działalności w świecie zewnętrznym, ale także w głębokim 
przymierzu ze światem wewnętrznym, zaczynamy odnajdować w nas 
miejsce do zamieszkania, „świętą otchłań", gdzie przychodzimy, by 
poznać zarówno Boga jak i siebie samych, „święta otchłań" — te słowa 
same wskazują dlaczego Katarzyna tak bardzo lubiła nazywać słowem 
„cela" to uświadomienie sobie kim jesteśmy i kim jest Bóg".
Widzimy więc, że sieneńska Święta, przy pomocy pięknej meta

fory, usiłuje opisać najgłębszą rzeczywistość naszej duszy — nasze 
życie wewnętrzne. Jest to dła niej miejsce, gdzie rozwija się działal
ność całkowicie duchowa. Tutaj człowiek „okiem" swego umysłu, który 
jest oświecony wiarą, usiłuje poznać prawdę o Bogu i o sobie samym. 
W cełi wewnętrznej dusza nieustannie trwa skupiona na modłitwie 
oczekując z wiarą przyjścia Ducha Świętego. Tak opisuje tę duchową 
rzeczywistość w

? św. Katarzyna ze Sieny, Listy, tł. L. Grygiel, Poznań 1988, 373, s. 375-376 (dalej 
jako L).
'  Por. D IV, s. 25.
" Por. M. A. Fatula, dz. cyt., s. 78.
'°DCLXI, s. 331.
"D L X V I, s. 113.

M. A. Fatula, dz. cyt., s. 78. Autorka swoją refleksję opiera głównie na liście napisa
nym przez Katarzynę Do /  y/oy&y Mcco/oya z  Xr/aszfo/T/ Fw M arty w *S/e/7ve.



[Dusza] trwa z pokorą w swym ćwiczeniu i przebywa zamknięta w domu 
poznania siebie. Tam z wiarą żywą czeka przyjścia Ducha Świętego, to 
jest Mnie, który jestem ogniem miłości. Nie czeka bezczynnie, lecz 
w czuwaniu i świętej modlitwie. Nie tylko w czuwaniu cielesnym, lecz 
w czuwaniu umysłowym. Aby oko intelektu nie zamykało się, lecz 
oświecone światłem wiary, czuwało nad wykorzenieniem z nienawiścią 
próżnych myśli serca, nad rozbudzeniem uczucia mej miłości, nad 
poznawaniem, że nie chcę niczego innego, prócz uświęcenia duszy'\
Wewnętrzne mieszkanie jest dla Katarzyny niebem, obfitym do

mem Boga, do którego zaprasza On w swojej ogromnej miłości każde
go człowieka. Tutaj dusza w wierze obcuje z Bogiem i doznaje szczę
ścia doświadczając Jego niezmiernej dobroci:

Dusza zamieszkuje w ten sposób celę poznania siebie, w której jest druga 
cela poznania w sobie dobroci Boga. Tam tuczy się ona. Tam zażywa 
rozkoszy... Szczęśliwa, iż znalazła wewnątrz siebie tak słodką celę, broni 
jej od zewnątrz wszystkimi siłami'*.
Cela wewnętrzna jest świętym miejscem, gdzie poza Bogiem nikt 

nie może wstępować, a zarazem jest to miejsce, z którego sam czło
wiek nigdy nie powinien się oddalać, bez względu na to, jakim czyn
nościom zewnętrznym będzie się oddawał^. Z upływem czasu, gdy 
Katarzyna prowadziła coraz większą działalność apostolską, znosząc 
rozmaite przeciwności i cierpienia, coraz wyraźniej dostrzegała ogrom
ną wartość wewnętrznego mieszkania, gdzie zawsze można się schro
nić w ciężkich chwilach i szukać umocnienia'^. Stało się również dla 
niej jasne, że opuszczenie tej celi naraża człowieka na rozbicie ducho
we i moralne". Dlatego usilnie zachęca swoich przyjaciół zakonni
ków, do ukrycia się i stałego przebywania w celi poznania, aby diabeł 
„nie zwabił ich licznymi pokusami i nie odłączył od miłości swymi 
pokusami'"*.

Św. Katarzyna uważnie wsłuchując się w głos „Prawdy", która 
kazała jej, „aby zawsze poznawała siebie i dobroć Boga w sobie"",
"D L X III, s. 111.
'* Afg/Sa/zynyze M tł. J. Jankowski War
szawa 1923, s. 95-96 (dalej jako LR).

Zob. Rajmund z Kapui, dz. cyt., s. 23-24. Katarzyna wyraźnie znajduje się w nurcie 
tradycji dominikańskiej, której naczelną dewizą jest: co/z/e/np/g/g g//A? Ta za
sada nie oznacza tylko przygotowania apostolstwa poprzez kontemplację, ale także 
trwanie w kontemplacyjnej łączności z Bogiem w działaniu.
"  LR, s. 44.
"P o r.D C L X I, s. 331.
"  Por. L 219, s. 142.
"  Por. D XIX, s. 52.



zrozumiała, że wewnętrzna ceła jest miejscem nieustannego działania 
Boga w naszym życiu, który ukazując nam światło prawdy, dokonuje 
w nas wyzwolenia i przemiany duchowej. Dłatego pod koniec D/a/o. 

zapisze ona takie słowa, skierowane do niej przez Pana:
Bacz, abyś nigdy nie wychodziła z celi poznania siebie. Zachowaj w celi 
ten skarb, który ci dałem i używaj go. Jest nim nauka prawdy zbudowana 
na skale żywej, słodkim Chrystusie Jezusie. Światło, które z niej bije, 
rozprasza ciemności. Przyodziej się tym światłem, najmilsza, najsłodsza, 
prawdziwa córko moja?".
W jednym z listów skierowanym do dominikanina Tomaso della 

Fonte^ znajduje się wspaniały fragment o charakterze modłitewno- 
pouczającym, w którym Święta porównuje wewnętrzną celę do głębo
kiej studni, gdzie znajduje się zabłocona ziemia oraz krystalicznie czy
sta woda. Odkrycie tej ziemi jest poznaniem siebie, naszej nędzy i sła
bości. Pod tym błotem jednak, poznajemy źródło wody dającej życie, 
czyłi Bożą miłość. Katarzyna zachęca swojego przyjaciela, aby zanu
rzył się w głębinach tej „studni", ponieważ tam dokonuje się poznanie 
siebie i Boga, które prowadzi do przemiany w Chrystusie i w rezulta
cie do zjednoczenia z Bogiem:

A teraz cię proszę, najdroższy ojcze, zechciej spełnić moje pragnienie, 
by ujrzeć cię zjednoczonym z Bogiem i przemienionym w Nim, co nie 
może się stać bez zjednoczenia się z Jego wolą. O, słodka, wieczna wolo 
Boża, nauczyłaś nas, jak Cię odczytywać! Gdybyśmy zapytali o to 
najsłodszego, najdroższego i najłagodniejszego Ojca, odpowiedziałby 
nam: „Najmilsze dzieci, jeżeli chcecie poznać moją wolę i odnaleźć jej 
owoc, mieszkajcie stale w celi swej duszy". Cela ta jest jak studnia 
zawierająca wodę i ziemię; dzięki ziemi możemy zrozumieć naszą nędzę, 
możemy poznać siebie jako tych, którzy sami z siebie nie istnieją, ale 
wiemy, że nasze istnienie zostało nam dane przez Boga. O, niewymowna, 
płomienna miłości, widzę, że w studni jest ziemia oraz woda żywa, to 
znaczy prawdziwe poznanie słodkiej i świętej woli Boga, który pragnie 
tylko naszego uświęcenia. Zejdźmy przeto w głąb tej studni, a gdy za
mieszkamy w niej, to niewątpliwie poznamy siebie i dobroć Boga. (. . .) 
Kiedy bowiem poznamy — kochamy, a gdy kochamy, jesteśmy zjedno
czeni ze źródłem miłości i przemienieni przez miłość. Wchodzimy i prze
chodzimy przez bramę Chrystusa Ukrzyżowanego, tak jak to powiedział 
swoim uczniom: „Przyjdę i zamieszkam w was" (por. J 14,23). Takie jest 
właśnie moje pragnienie — ujrzeć Cię, Ojcze, przemienionym w tym 
mieszkaniu".

D CLXVI, s. 344.
Był pierwszym spowiednikiem i kierownikiem duchowym św. Katarzyny. 

" L 4 1 , s .  45^t6 .



Wewnętrzna cela poznania jest dla Katarzyny ze Sieny stałą zdol
nością wchodzenia w głąb siebie i odnalezienia się we własnej we
wnętrznej rzeczywistości. Nie chodzi tu jednak o poznanie psycholo
giczne, które może prowadzić do koncentracji na samym sob ie^ , lecz 
jest to nieustanne obcowanie z Bogiem w wierze. To On jest „źró
dłem", w którym człowiek może zobaczyć swój „obraz", czyli odkryć 
prawdę o sobie. Dlatego Katarzyna zaznacza, że trzeba to „Źródło" 
pokochać, gdyż dzięki Niemu możemy poznać siebiê *. Bóg znajduje 
się w centrum jej życia duchowego. Od Niego uczy się samej siebie, 
a odkrywając siebie, uczy się kochać Boga. Podkreśla ona, że „dusza 
nie widzi się przez się, lecz przez Boga, jak jest On najwyższą Dobro
cią, godną naszej miłości. Kontemplując w sobie skutek miłości nie
skończonej i widząc obraz stworzenia, znajduje ona Boga w obrazie 
swym "^. Spojrzenie Katarzyny jest całkowicie nadprzyrodzone i zwró
cone ku Bogu. Jej poszukiwanie samozrozumienia w wewnętrznej celi 
nie dokonuje się poprzez psychiczny wysiłek, ale jest stałą praktyką 
duchową, polegającą na ustawicznym powracaniu do Boga, który za
mieszkuje naszą duszę. Można więc powiedzieć, że wewnętrzna cela 
jest duchowym wymiarem naszego życia — miejscem, gdzie mieszka 
i gdzie wprasza się Bóg. Jest to centrum naszej stworzonej istoty. Tutaj 
odbywa się ustawiczna rozmowa z Bogiem i pojawia się radość z Jego 
intymnej obecności w duszy. Niewątpliwie przebywanie w wewnętrz-

^  D. von Hildebrand uważa, że istnieje fałszywe, bezpłodne poznanie siebie, które 
wprowadza nas w postawę egocentryczną. Takie bezpłodne poznanie samego siebie 
występuje według niego wtedy, kiedy analizujemy sami siebie z czysto psychologicz
nego zainteresowania, tak jakbyśmy byli widzami. Kontemplujemy wtedy własną na
turę nie według kryteriów dobra i zła, ale zupełnie neutralnie. Taka amoralna postawa 
nie może doprowadzić człowieka do przemiany i jest całkowicie bezużyteczna dla 
jakiegokolwiek postępu moralnego. Hildebrand twierdzi, iż taki sam bezpłodnie roz
kładowy rodzaj poznania występuje przy „psychoanalizie". W tym przypadku czło
wiek również próbuje dokonać autoanalizy wyłączając wszelkie kryteria wartościują
ce i badając wszystko ze stanowiska czysto psychologicznego. Dla owego poznania 
zamknięta jest intencjonalna struktura naszego wyższego życia duchowego. W takim 
neutralnym poznaniu wszystko zostaje spłaszczone i pozbawione głębi, cały sens jest 
nieuchronnie coraz bardziej interpretowany czysto przyczynowo. Prowadzi ono do 
jałowej ciekawości i egocentrycznego krążenia wokół własnej osoby. Zdaniem autora 
jedynym, prawdziwym i płodnym poznaniem samego siebie jest to które dokonuje się 
przed Bogiem. Takie poznanie nie działa rozkładowo, ale jest zapładniąjące i prowadzi 
do przemiany w Chrystusie. Por. D. von Hildebrand, w
Kraków 1982, s. 3 9 ^ 5 .
"  Por. LR, s. 27.
^  Tamże.



nęj celi jest możliwe dzięki światłu wiary, mocą którego człowiek nie
ustannie rozpoznaje siebie oraz Boga w sobie, co prowadzi do wzrostu 
miłości i przemiany w Chrystusie Jezusie — aż do ścisłego zjednocze
nia z Bogiem.

Według Katarzyny, ta jakże augustyńska^ zasada „poznaj same
go siebie", jest prawdziwą, a zarazem konieczną drogą do Boga. Czę
sto zaznacza, że człowiek nie może wejść w głęboką relację miłości 
z Bogiem a także z bliźnim, jeśli nie pozna siebie, ponieważ kto nie 
zna siebie, nie może znać Boga, a nie znając Go nie może pokochać??:

(...) Nie widzę środka kosztowania Prawdy i mieszkania z nią bez 
poznania siebie. To oto poznanie, w rzeczy samej, daje nam rozumieć 
prawdziwie, że nie jesteśmy, że byt nasz przyszedł od Boga, gdy On 
stworzył nas na obraz swój i podobieństwo.. .?*

2. Poznanie siebie — „Ty jesteś tą, która nie jest"
Dla św. Katarzyny ciągłe poznawanie Boga i siebie stanowi fun

dament życia duchowego?". Jej pragnienie poznania siebie nie rodzi 
się z potrzeby introspekcji, nie jest tym, co dzisiaj nazwalibyśmy psy
chologiczną autoanalizą. Poznanie siebie nie ogranicza się do pozio-

Św. Augustyn podjął słynne starożytne, a rozpowszechnione przez Sokratesa zalece
nie „Poznaj samego siebie!" i pogłębił je  o chrześcijańskie doświadczenie: Abye/7/n 
/H5  /7oyer7/n fe/W  swoich IFyzna/ł/acń pisze: „Zacząłem więc wchodzić w głębię mej 
istoty (...) . Wszedłem tam i takim wzrokiem duchowym, jaki był mi dany, dojrzałem w 
górze, ponad owym wzrokiem, ponad moim umysłem światłość Boga niezmienną (...). 
Była nade mną ta światłość dlatego, że ona mnie stworzyła, a ja  byłem w dole, bom 
został przez nią stworzony. Kto zna prawdę, zna tę światłość, a kto zna światłość, zna 
wieczność. To jest światłość, którą miłość zna". Za: S. Th. Pinckaers, dz. cyt., s. 381. 
?? Por. M. 0 'D riscoll, M e/ry  /b r wc/Vd — ÓY. dlad?e/7/7e ay da^gń/er 

„Spirituality Today" 32 (1980) nr 1, s. 39.
"  LR, s. 55.

Wielką rolę poznania siebie i Boga w sobie, podkreśli również, późniejsza o dwa 
wieki św. Teresa z Avila. Aby przekazać tę prawdę będzie zresztą posługiwać się po
dobnym obrazem jak  Katarzyna ze Sieny, porównując duszę do „wewnętrznej twier
dzy", w której znajdują się różne mieszkania. Opisując rzeczywistość pierwszego miesz
kania napisze do sióstr: „To poznanie siebie jest sprawą tak w ażną iż nie chciałabym, 
abyście kiedykolwiek go zaniedbywały, choćbyście nawet były podniesione do same
go nieba, albowiem dopóki żyjemy na ziemi, dopóty nie będzie dla nas ważniejszej 
sprawy od pokory. 1 właśnie dlatego powtarzam, że jest rzeczą bardzo dobrą owszem, 
doskonałą najpierw wchodzić do tego mieszkania, gdzie uczymy się tego poznania, 
zamiast biec do dalszych m ieszkań... Uważam jednak, że nigdy nie zdołamy w pełni 
poznać siebie, dopóki nie postaramy poznać się Boga": By/e/dza wewnęazna I, 2, 9, 
za: A. Marchetti, Za/yy fec/og/rżyc/a dt/cńpwćgo, cz. I, Kraków 1996, s. 134.



mu świadomości, jak i do poziomu podświadomości, lecz sięga ono do 
poziomu życia nadprzyrodzonego, a więc relacji człowieka z Bogiem. 
Święta nie stara się tyłko o samozrozumienie, łecz pragnie osiągnąć 
świętość oraz szczęście i dlatego staje jako dziecko w światłości Boga 
Ojca, by zgłębiać słowa: „Ty jesteś tą, która nie jest; Ja jestem Tym, 
który jest"3". Uważa ona, że tę podstawową prawdę o Bogu i człowie
ku, trzeba sobie uświadomić i ciągle rozważać, stąd tak bardzo ważne 
jest dla niej nieustanne poznawanie siebie w Bogu.

2.1. Rozpoznanie siebie jako stworzenia
Mistyczka ze Sieny uczy, że zasadniczym odkryciem w poznaniu 

siebie, którego nigdy nie można ominąć, jest prawda, iż źródło nasze
go istnienia nie znajduje się w nas, ale jest ono darem Boga, który nas 
stworzył przez swoją dobroć:

Wiedz, że nikt nie może ujść mych rąk, gdyż Jestem Ten, który Jest 
(Wj 3,14), a wy nie jesteście przez siebie samych, tylko jesteście stworzeni 
przeze Mnie. Jestem stwórcą wszystkich rzeczy, które uczestniczą 
w istnieniu, z wyjątkiem grzechu, który nie jest i przeto nie jest stworzony 
przeze Mnie^'.
Katarzyna za prawdę fundamentalną, uznaje fakt metafizyczny, 

że człowiek jest bytem stworzonym, uczestniczącym w istnieniu Boga 
— Bytu samoistnego. Jako stworzenie jest całkowicie od Boga zależ
ny^. „Człowiek nie istnieje sam z siebie, ale to, co posiada, dał mu 
Bóg z miłości, a nie z przym usu"^. Święta nieustannie pojmowała oraz 
przeżywała w sobie to podstawowe prawo zależności stworzenia od 
Stwórcy, o którym Pan jej powiedział. Przyglądając się sobie w Bogu, 
poza swoją nicością, kruchością jako stworzenia, odkrywała ona także 
wielkość oraz moc Bożą, która powołuje nas z nie-bytu do istnienia. 
Dzieliła się tym doświadczeniem z innymi, wzywając ich do otwarcia 
się w poznaniu siebie na tę niezwykle ważną prawdę, ponieważ zda
wała sobie sprawę jak daleko idące konsekwencje życiowe wynikają 
z jej rozważania i przyjęcia:

3° Por. Ch. van der Plancke, A. Knockaert, ze Kraków 1997, s. 22.
"  D XVIII, s. 51. Zob. także: D IV, s. 25; D IX, s. 35; D CXLIV, s. 284; L 16, s. 257; 
św. Katarzyna ze Sieny, tł. L. Grygiel, Poznań 1990, XIII, s. 59, XV, s. 65
(dalej jako M).
^  Por. R. Kostecki, Ma/u/g yno/gyayf og/e/ź Ć%2y7na/a/n /ngdnaycĄ red. O. Fi
lek, Kraków 1972, s. 293.
"  L 28, s. 49.



Nie ma takiego człowieka, który by poznawszy samego siebie, obrażał 
Boga czy popadał w pychę z racji urzędu, zaszczytu czy też sprawowanej 
władzy. Nawet gdyby panował nad całym światem, uzna, że jest niczym, 
gdyż jego przeznaczeniem— tak jak każdego najmarniejszego stworzenia 
— jest śmierć^.
Dla Katarzyny poznanie w sobie tej ontycznej „nicości" nie jest 

powodem do załamania się czy buntu, lecz wywołuje całkowicie od
mienny skutek. Świadomość własnej nicości pozwoli jej uzyskać wol
ność wobec samej siebie oraz względem innych ludzi i stanie się im
pulsem dla jej odwagi apostolskiej. W tym odkryciu bycia niczym z sa
mej siebie otrzyma ona śmiałość życia jako szczęśliwy dłużnik, oraz 
wdzięczność i radość z wiedzy, że wszystko jest łaską^.

Sieneńska Mistyczka przebywając w wewnętrznej celi, nie tylko 
dostrzega tę radykalną nicość w sobie, związaną z przygodnością na
szego bytu, ale poznaje również nadprzyrodzoną godność człowieka, 
stworzonego na obraz i podobieństwo Boga. Wie, że każdy człowiek 
powołany jest do życia wiecznego, aby mógł cieszyć się oglądaniem 
Boga twarzą w twarz i doświadczać wiecznie Jego nieskończonej mi
łości^. Odkrywając tę doniosłą prawdę o naszym powołaniu do uczest
nictwa w życiu samej Trójcy Świętej, pełna jest zachwytu i zdumienia 
nad wielką tajemnicą stworzenia, tak szczodrze obdarowanego różny
mi darami przez kochającego Boga:

(...) Miłość skłoniła Cię do stworzenia człowieka na obraz i podobieństwo 
twoje, gdy rzekłeś: „Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze" 
(Rdz 1,26). I uczyniłaś to, Trójco wieczna, chcąc, aby człowiek uczest
niczył w Tobie całej, wzniosłej i wiecznej Trójcy. Dałeś mu pamięć, aby 
zachowywał dobrodziejstwa twoje, i przez nią uczestniczył w twej mocy, 
Ojcze wieczny. Dałeś mu rozum, aby widząc twą dobroć, poznał ją  
i uczestniczył w mądrości Jednorodzonego Syna twojego. I dałeś mu wolę, 
aby mógł kochać to, co rozum widzi i poznaje z prawdy twojej, i uczest
niczyć w zmiłowaniu Ducha Świętego. Co było przyczyną że obdarzyłeś 
człowieka taką godnością? Nieoceniona miłość, z jaką ujrzałeś w sobie 
samym stworzenie twoje i zakochałeś się w nim^.

^  Tamże.
^  Por. Ch. van der Plancke, A. Knockaert, dz. cyt., s. 22-23.
"  Por. D XXI, s. 53.

D XIII, s. 44. W takiej koncepcji duszy Katarzyna wyraźnie idzie za myślą św. 
Augustyna, który wyróżnił trzy władze duchowe: /ne/no/Ta (pamięć), (in
telekt) i (wola). Według niego, „te trzy rzeczy —  pamięć, intelekt, wola —
stanowią jedno życie, a nie trzy; nie tworzą trzech dusz, ale są jedną duszą a więc nie 
są trzema substancjami, lecz jedną substancją ( ...)  Te trzy rzeczy stanowią jeden byt, 
jedno życie, jedną duszę i jedną istotę": Św. Augustyn, D Ks. X, XI,
18, Kraków 1996, s. 326-327.



Wielka godność stworzenia bierze się według Katarzyny także 
z faktu, że Bóg uniżył się przyjmując ludzką naturę. Aby pomóc czło
wiekowi upadłemu przez grzech osiągnąć cel stworzenia i doprowa
dzić naszą godność do pełni, Syn Boży stał się do nas podobny przez 
Wcielenie i dokonał naszego Odkupienia. Bóg, przez mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, przywrócił nam życie łaski, 
i uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi^.

2.2. Doświadczenie własnej nędzy i słabości
Poznanie siebie w Bogu, które dokonuje się w wewnętrznej celi, 

uświadamia człowiekowi, iż nasz byt otrzymaliśmy od Boga i że wszyst
ko, co w nas jest, oraz co posiadamy, wypływa z Jego aktu stwórczego, 
ale także pokazuje nam nasze braki i grzech. Katarzyna ze Sieny po
znanie siebie rozciąga także na płaszczyznę moralną:

W tym poznaniu siebie, do którego dusza dochodzi, poznaje ona lepiej 
Boga, (...) ogląda jednocześnie swą godność i niegodziwość: godność 
ma od aktu stworzenia. Widzi, że stworzona jest na obraz Boga i dar ten 
dany jej jest z łaski, bez zasługi z jej strony. (...) Dusza poznaje też 
niegodziwość, do której doszła przez swą własną winę^.
Ta niegodziwość obrazowo ujęta jest w liście napisanym do Joan

ny królowej Neapolu:
Gdzie dusza poznaje ogrom swojej winy? W poznaniu siebie, przez święte 
rozmyślanie nad winą to znaczy, przez uświadomienie sobie, kim jest 
ten, kto obraża Boga, a kim jest obrażony Bóg. Człowiek widzi, że jest 
prochem, bowiem jego człowieczeństwo zostało ulepione z gliny. Jest 
workiem pełnym gnoju, rozsiewającym wstrętny odór na wszystkie strony. 
Wydany jest na pastwę licznych zachcianek i nieszczęść oraz skazany na 
śmierć*".
Człowiek poznając siebie nie tylko postrzega swoją „nicość", jako 

stworzenia zależnego od Stwórcy, ale także to, że jest „sprawcą nędzy 
i nieprawości", czy jak to Katarzyna jeszcze dobitniej określa, „przy
czyną wszelkiego zła"*'. Dusza poznając siebie coraz bardziej uświa
damia sobie swoje ciemności* ,̂ czyli własną grzeszność. Odkrywa 
w swoim ciele pożądliwość, „stwierdzając to przewrotne prawo, które 
związane jest z jej członkami i «które zawsze buntuje się przeciw Du-

'* Por. D LX, s. 105.
"  D XIII, s. 43.

L 362, s. 348.
<' Por. L 149, s. 62. Także: L 306, s. 289.
<iDLX III, s. 110.



chowi» (Ga 5,17)'"". W innym miejscu Święta wyraźnie jednak zazna
czy, że nikt nie może „być przez to prawo zmuszony do popełnienia 
najmniejszego grzechu, jeżeli nie chce"**.

Według Katarzyny, u podstaw wszystkich grzechów, czyłi sprze
ciwiania się Bogu — ponieważ polegają one „na kochaniu tego, czego 
Bóg nienawidzi i na nienawidzeniu tego, co Bóg kocha"^ — łeży mi
łość własna, „która niszczy miłość i ukochanie bliźniego, jest począt
kiem i fundamentem wszelkiego zła'""*. Miłość własna jak chmura za
ciemnia „oko intelektu", przez co nie pozwala poznawać Boga w świe
tle wiary*? i w konsekwencji powierzyć Mu się w pełnym zaufaniu 
oraz pełnić Jego wolę. Katarzyna poznawszy tę słabość w sobie, pisze 
o tym z bólem do Rajmunda z Kapui:

Światło wiary w duszy mojej jest zaćmione przez me niewierności 
względem mego Stwórcy i me ufanie w siebie. Wyznaję to i nie mogę 
temu zaprzeczyć, korzeń ten nie wyrwany jeszcze z mej duszy, i to jest 
przeszkodą do dzieł, jakie Bóg chce spełnić we mnie, i do tych, jakich 
sprawienie chce On mi powierzyć, dzieł, które dłatego nie mogą osiągnąć 
chwalebnego i użytecznego cełu, jaki Bóg zakłada*'.
Ten kto przebywa w wewnętrznej celi, poznaje swoją grzeszność, 

a także podatność na pokusy. Doświadczenie to nieobce było Świętej 
ze Sieny, która odkrywała w sobie słabości i bałagan. Zobaczyła, że 
jest napastowana przez rozmaite pokusy. Kiedy przebywała w odosob
nieniu w swoim domu, przekonała się, że nie tylko nie może odczuwać 
miłości do Boga, ale nawet myśleć o Nim. Nękały ją nieczyste myśli, 
pokusy łatwego i przyjemnego życia, a nawet pokusy rozpaczy. Wśród 
tych ciężkich pokus, kiedy „diabeł chciał pogrążyć ją w zamęcie stara
jąc się przekonać, że jej życie było tylko kłamstwem", Katarzyna nie 
opuściła wewnętrznej celi i nie zaprzestała modlitwy, która wydawała

D VH, s. 3 ]. Katarzyna odwołuje się w tym miejscu do nauczania św. Pawła, który 
w Liście do Galatów pisze o nieustannym napięciu, jakie występuje w człowieku między 
„duchem" a „ciałem" (F<a/x). Przez „ciało" Paweł rozumie egoistyczny pierwiastek znaj
dujący się w naturze człowieka skażonej przez grzech. Podkreśla on, że w człowieku 
bardziej widoczna jest nieuporządkowana skłonność do kierowania się „ciałem". Te złe 
pragnienia są bardzo silne, jednak nie na tyle, by go zniewolić. Apostoł zaznacza, że aby 
nie ulec pożądliwościom „ciała", trzeba postępować według „ducha".
"  D XCVIII, s. 173.
^  Tamże, s. 174.
" D  VII, s. 31.
"  Por. D CLXVII, s. 347.

LR, s. 111-112. Zob. także: L 328, s. 323.



się jej wtedy całkowicie pusta, ałe z ufnością powierzyła się ona miło
sierdziu i mocy Pana mówiąc:

Wyznaję Stwórcy mojemu, że całe życie moje spędziłam w ciemnościach; 
łecz ukryję się w ranach Chrystusa ukrzyżowanego; skąpię się w Krwi 
Jego; tak zmażę wszystkie nieprawości moje i przez pragnienie radować 
się będę w moim Stwórcy'*'*.
Katarzyna opierając się na własnym doświadczeniu uczy, iż czło

wiek poznając swoją słabość nie powinien koncentrować się na swoim 
nędznym ja, ałe powinien wznieść się ku miłosierdziu i ukryć się w nim 
z dziecięcą ufnością — wiedząc, że jako Boże dzieci zawsze mamy 
miejsce w sercu Boga*". Po pułapce zniechęcenia i rozpaczy, Katarzy
na doświadczyła z kołei równie uwodziciełskiej pokusy samozadowo- 
łenia. Diabeł usiłował wbić ją w pychę wmawiając jej, że jest dosko
nała i nie musi opłakiwać swoich błędów. Wtedy również uciekła się 
do Pana po światło oraz pomoc i upokarzając się wyznała:

O ja nieszczęśliwa! (. . .) ja, która popełniłam tyle błędów, nie zaczęłam 
nawet poznawać ich z płaczem i prawdziwą skruchą, chociaż wiedziałam, 
kim jest Bóg obrażony przeze mnie, a kim ja, która Go obrażam"*'.
Poznając swoją grzeszność i słabość, doświadczając często trud

nych i ciężkich pokus, Katarzyna nie zniechęciła się, ałe cierpliwie 
trwała w wewnętrznej cełi, ponieważ zrozumiała, że te zmagania Pan 
dopuszcza po to, abyśmy poznali i uznałi naszą słabość. Bóg pokazuje 
człowiekowi w cełi poznania siebie, niebezpieczeństwa zniechęcenia 
oraz samozadowołenia i pragnie, aby ten przez to bardziej zaufał Jego 
mocy i miłosierdziu. Bóg dopuszcza pokusę, by zwiększyć nasze za
ufanie i oddanie Mu się*̂ .

Katarzyna ze Sieny uczy również, że Bóg często dła naszego do
bra, po to, byśmy duchowo dojrzewali, odbiera nam poczucie Jego 
bliskości, tak iż mamy wrażenie jakby był całkowicie nieobecny w cza
sie naszego zmagania się. Wtedy jednak jest On bliżej nas, niż może
my to sobie wyobrazić. Taka próba zaś jest środkiem, którym Bóg się 
posługuje, abyśmy łepiej poznałi siebie i wzrastali duchowo. Święta 
ze Sieny zapisze w takie pouczenie Boga dotyczące tej kwe
stii:

* 'D L X V I, s. 115.
*° Por. Ch. van der Plancke, A. Knockaert, dz. cyt., s. 46. 
"D L X V 1, s. 116.
"  Por. M. A. Fatula, dz. cyt., s. 84.



Odchodzę jeszcze dlatego, aby [dusza] ujrzała i poznała swój błąd. Widząc 
się pozbawioną pociechy, czuje zgnębienie, czuje, że jest słaba, bezsilna, 
niewytrwała i odkrywa korzeń tego w duchowej miłości własnej. Jest to 
dla niej środek poznania siebie, dźwignięcia się ponad siebie, wstąpienia 
na stolicę sumienia swego, aby nie dopuścić, by to odczucie nie uległo 
poprawie. Dzieje się to przez naganę i przez stępienie korzenia miłości 
własnej.. .^
Sieneńska Mistyczka zdaje sobie sprawę, że poznawanie własnej 

nędzy i rozmaite trudności kuszą, aby opuścić celę wewnętrzną, a to 
w konsekwencji może doprowadzić do tego, że wpada się w pychę 
i poleganie na sobie. Dlatego uczy ona, żeby w chwilach, kiedy odczu
wamy swoją słabość, nie uciekać z wewnętrznej celi, lecz by się do 
niej chronić i tam cierpliwie trwać, polegając na Panu, a nie na sobie. 
Wtedy bowiem człowiek odnajduje w głębinach swojego serca Boga 
i doświadcza prawdy Jego słów: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bo
wiem w słabości się doskonali" (2 Kor 12,9). Trwając w wewnętrznej 
celi zaczyna się odkrywać Ducha Świętego mieszkającego w nas, któ
rego moc może zamienić smutek oraz żal w radość i pokój W tej 
nauce zawarte jest wezwanie, aby mocno wierzyć w realność znajdu
jącej się w nas łaski.

Poznanie siebie jest dla św. Katarzyny wielkim darem, ponieważ 
sprawia ono, że obok własnej nędzy i grzeszności, poznaje się Bożą 
dobroć i wierność Boga wobec nas, nawet w naszej słabości, jak rów
nież odkrywa się piękno dającego:

Dusza (...) poznaje, że jest tym, co nie jest, gdyż poznaje w sobie to, co 
jest brakiem, czyli grzech. Przypisuje ona swemu Stwórcy wszelki byt, 
każdą łaskę i dar duchowy oraz materialny, uważając (i tak jest naprawdę), 
iż wszystko otrzymała i otrzymuje jako łaskę, a nie jako zaległą zapłatę 
za przysługę uczynioną swemu Stwórcy. Wielebna matko, takie oto jest 
prawdziwe poznanie, które obdarza duszę największym bogactwem, jakie 
może otrzymać, bowiem dusza poznawszy, że jest tym, co nie jest, zaczyna 
powoli odkrywać dobroć Boga w sobie^.
Poznanie siebie łączy się więc nierozerwalnie z poznaniem Boga 

w sobie i Jego nieskończonej miłości względem nas.

3. Nierozłączność poznania siebie i poznania Boga
Starożytna formuła: „Poznaj samego siebie", może stać się bar

dzo niebezpieczna w zależności od tego, z jakiego punktu będziemy na
" D L X III , s. 111.
s* Por. M. A. Fatula, dz. cyt., s. 85.
"  L 145, s. 93.



siebie patrzeć. Można widzieć w sobie tylko „wielkość człowieka'*, co 
będzie prowadziło do przesadnego kultu własnej jaźni — do kultu nad- 
człowieka. Można patrzeć też na siebie tylko od strony „ludzkiej nę
dzy", wysuwając na pierwszy plan grzechy, wady i słabości. Przy ta
kiej postawie człowiek lituje się nad sobą, analizując swoją nikczem- 
ność, co wywołuje uczucie niepokoju o odcieniu nihilistycznym. Po
ciąga to za sobą pogardę dla samego siebie, małoduszność, a nawet 
rozpacz i wstręt do życia. W jeszcze inny sposób poznaje siebie „nar
cyz", który będzie rozkoszował się widokiem samego siebie. Taki czło
wiek namiętnie śledzi stany swej duszy, odczucia, porywy, skrupuły 
— nie potrafi on oderwać się od analizowania swojego wewnętrznego 
światka^.

Katarzyna zaś nie mówi o poznaniu siebie, które prowadzi do zaj
mowania się wyłącznie własną osobą— lecz ona wzywa do „poznania 
siebie w Bogu". Według niej do pełnego poznania prawdy dochodzi 
się przez poznanie siebie zjednoczone z poznaniem Boga w sobie^. 
Stąd ciągle przypomina ona o ścisłym zjednoczeniu tych dwóch rodza
jów poznania pisząc, że „dusza nie stoi w miejscu i nie ogląda się do 
tyłu, to znaczy — na samą siebie. Gdy przypatrzy się swoim grzechom 
i wadom, poznaje siebie i wie, że nie istnieje sama z siebie, a jednocze
śnie poznaje niezmierną dobroć Boga, któremu zawdzięcza istnienie"^. 
Aby pokazać Katarzynie, jak te dwa poznania ściśle są ze sobą połą
czone, Pan przedstawi jej tę prawdę posługując się metaforą koła, któ
re nie posiada początku i końca:

To poznan ie  siebie je s t z jednoczone ze M ną, k tó ry  n ie  m am  początku  ani 
końca, ja k  koło , k tóre  je s t ok rąg łe  i w  k tó rym  będziesz  p różno  krążyć, 
tam  i z pow rotem , a nie znajdz iesz , gdzie  ono się  zaczyna  i kończy. ( . . . )  
B ez tej łączności ze M ną, to  poznan ie  n ie  by łoby  ko łem , bez  początku  
i końca; m iałoby  początek , k tó rym  je s t poznan ie  siebie, i kon iec, k tó rym  
je s t zaw stydzen ie^ .

Dla Świętej oczywiste jest, że nie można rozdzielać tych dwóch 
rodzajów poznania, ponieważ gdybyśmy poznawali w sobie wyłącznie 
Bożą dobroć i miłość bez świadomości naszych braków, popadaliby
śmy w zarozumiałość i pychę. Natomiast poznawanie siebie poza Bo
giem, daje tylko zniechęcenie wobec wad, błędów i słabości. Takie

^  Por. A. Lemonnyer, .Kafa/zyna ze *S7e/% (maszynopis), s. 143-144. 
"  Por. D XXXVI, s. 147.
^  L 183, s. 131. Zob. także: D LXVI, s. 117.
"  D X, s. 36-37.



poznanie siebie wzbudza niepokój duchowy, a nawet może prowadzić 
do duchowego przygnębienia i rozpaczy*". Dlatego Katarzyna pouczo
na przez „najwyższą Prawdę" zapisze, iż nie należy szczegółowo, skru
pulatnie analizować swoich grzechów, lecz tylko ogólnie i dodaje, że 
zawsze powinno temu towarzyszyć wspomnienie miłości Boga i Jego 
miłosierdzia:

Nie chcę, aby [dusza] rozważała swe błędy szczegółowo, lecz tylko 
ogólnie, iżby duch jej nie kalał się wspomnieniem pewnych grzechów 
szpetnych. Nie chcę, powtarzam, aby rozważała te grzechy w ogóle 
i w szczegółach same, bez związku z pamięcią o krwi i wielkości 
miłosierdzia mego, aby nie doszła do rozterki. Gdyby poznanie siebie 
i myśl o swych grzechach nie były połączone z pamięcią o krwi i nadzieją 
miłosierdzia, trwałaby w tej rozterce. Ta rozterka, w którą wtrącił jądiabeł, 
pod pozorem skruchy i żalu za grzechy doprowadziłaby ją  do potępienia 
wiecznego*'.
Tak więc Katarzyna mówi właściwie o dwóch nierozłącznych ce

lach — celi poznania siebie, „w której jest druga cela poznania w so
bie dobroci Boga", poznania miłości Trójcy Świętej zamieszkującej 
naszą duszę*̂ . Człowiek poznając siebie, zaczyna odkrywać w sobie 
nie dół pustki, lecz samą „otchłań Boga". Zamiast samopoznania wy
pełnionego rozpaczą, wewnętrzna cela otwiera nas na prawdę o na
szym pięknie i mocy w Bogu. W poznaniu siebie człowiek staje się 
pokorny i współczujący, a poznając Boga wzrasta w miłości. Dlatego 
Mistyczka ze Sieny rozwija tę znajomość siebie w celu przemiany 
w Chrystusie. Nie chodzi tu o egoistyczne zamknięcie się w sobie, lecz 
o ściślejszą przynależność do Boga. To Bóg, przed którym uczy ją sa
mej siebie, a odkrywając samą siebie, stara się coraz bardziej kochać 
Boga*\ Te dwie „cele" poznania są nierozłączne —jedna ożywia dru
gą. Poznawać siebie, swoją nędzę i słabość można tylko wtedy, gdy 
równocześnie poznaje się Boga i otchłań Jego nieskończonej miłości.

4. Poznanie Boga w sobie — „Ja jestem T^m, który jest"
Kiedy św. Katarzyna przez trzy lata mieszkała w odosobnieniu, 

w specjalnie przeznaczonej do tego komórce w rodzinnym domu, od
nalazła tam duchową pustynię i mogła żyć samotnie będąc jednocze-

M Z ob.D LX X !II, s. 126.
"D L X V I, s. 115.
"  Por. LR, s. 95.
^  Por. J. M. Perrin, ćle/a W drodze 5 (1980), s. 18-19.



śnie w świecie. Na tej pustyni, dokąd zaprowadził ją Duch Święty po
dobnie, jak kiedyś Mojżeszowi stojącemu na pustyni przed gorejącym 
krzakiem, Bóg objawił Katarzynie swoje Imię: „Jestem Ten, który jest" 
(Wj 3,14)^. To określenie Boga stanowi przeciwieństwo „definicji" 
stworzeń — tych bytów, „które nie są". Poznanie i stwierdzenie zasad
niczej „nicości" stworzenia ma na cełu uwydatnienie bezwzględnej 
transcendencji Boga, Jego wyższości zarówno w istnieniu jak i we 
wszechmocy, w Jego dobroci i opatrznościowym działaniu w nas". 
Z tego poznania swojej nicości, „dusza prowadzona jest stopniowo do 
poznania dobroci Boga wzgłędem niej" i Jego nieskończonej miło
ści^, bowiem „w Nim spoczywa cała mądrość, wiedza oraz nieskoń
czoność. On jest naszym Bogiem, czyłi Tym, Który Jest. Wszystko 
inne istnieje tyłko dłatego, że taka jest woła Boga"*".

4.1. Rozpoznanie błiskości Boga
Katarzyna ze Sieny prosi w Ustach swoich przyjaciół, aby patrzyłi 

w siebie, ponieważ wtedy odnajdą siebie w Bogu, ałe zaraz dodaje, iż 
odkryją również w sobie Boga'*. Zdaje sobie ona sprawę, że poznanie 
siebie jest ważne, ałe jest ono dia niej tyłko środkiem, a nie cełem 
samym w sobie. Nie można ograniczać swojej pracy duchowej do dro
biazgowych rachunków sumienia i rozczułań się nad sobą. Cełem na
szego życia jest sam Bóg i jak nąjściśłejsze zjednoczenie się z Nim. 
Temu służy poznanie miejsca, jakie Bóg zajmuje w naszym życiu — 
Jego niezwykłej błiskości. Niezmierzona miłość Boga sprawia, że daje 
On nam samego siebie'". Dzięki Bożej opatrzności, która wzbogaca 
duszę łudzką w światło wiary i inne potrzebne dary, człowiek może 
poznać Boga transcendentnego — Tego, który jest"", ałe także Boga 
immanentnego, który jest niezwykłe błisko człowieka, błiżej niż on 
sam sobie. Bóg przebywa w samym centrum naszego jestestwa— w na
szej duszy.

W ZMa/ogu możemy przeczytać słowa wypowiedziane przez Pana 
do Katarzyny, dotyczące tajemnicy zamieszkania Boga w naszej du-

"  D XVHI, s. 5!. Zob. także: D CXXXVI, s. 264.
"  Por. G. D 'Urso, /7 co/Mwc/me/do d / e <A <y. Cafe/żna c a. 7erasg — Z7oMvy 
de//a Napoli 1970, s. 41.
"  Por. L 443, za: Ch. van der Plancke, A. Knockaert, dz. cyt., s. 30.
" L  !81 ,s . 127.
"  Por. LR, s. 24.
"  Por. L 66, s. 86. Zob. także: M XVII, s. 68.
7° Por. D CXL!1, s. 276.



szy: „Niebem nazywam duszę, gdyż stworzyłem ją niebem, gdzie za
mieszkałem z łaski, ukrywając się wewnątrz niej, i obierając w niej 
mieszkanie przez miłość"?'. W innym miejscu Święta, nazwie duszę 
miastem, w którym spoczywa Bóg, wszelkie Dobro. Posiadanie tego 
„miasta" jest wiełkim darem, ponieważ w nim można odnaleźć pokój, 
ukojenie i duchowe pocieszenie??. Bóg zamieszkuje duszę przez łaskę 
i dlatego Katarzyna powie za św. Pawłem, że jesteśmy świątynią Boga 
żywego?^

Mistyczka ze Sieny pouczona przez „Pierwszą Prawdę" przypomi
na również, że Bóg zamieszkuje serce każdego człowieka, który upo
rządkował swoje trzy władze duchowe, zjednoczył je i podniósł na wy
żyny miłości. To znaczy, że w pamięci zachowuje wszelkie łaski i dary, 
jakie otrzymał od Boga, intelektem rozeznaje Jego wolę z pomocą mą
drości Jego Syna, a wolę przystosował do kochania dzięki pomocy Du
cha Świętego?"*. Kiedy więc pamięć, intelekt i wola złączone są z Bo
giem, wówczas są one zamieszkiwane przez Trójcę Świętą. Skoro dusza 
została stworzona z miłości, nie tylko jest ogarnięta przez Trójcę Świętą, 
ale także może Ją w sobie nosić. Tę prawdę o bliskości Boga, Katarzyna 
bardzo oryginalnie popiera fragmentem z Pisma Świętego. Słowa: „Tam, 
gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Imię moje, tam Ja jestem po
śród nich" (Mt 18,20), odnosi ona do harmonii między trzema władzami

7' D XXXIII, s. 69. Prawdę o zamieszkaniu ludzkiej duszy przez Boga wielokrotnie 
poruszy inna mistyczka, współczesna św. Katarzynie ze Sieny, Julianna z Norwich. 
Pisze ona: „Nasza dusza została uczyniona, aby stanowić zamieszkanie dla Boga, na
tomiast mieszkaniem naszej duszy jest Bóg niestworzony": Julian of Norwich, Eńo- 
wy/7̂ .?, 54, wyd. E. Colledge, J. Walsh, New York —  Ramsey —  Toronto 1978, s. 285. 
Podobnie jak Katarzyna pisała również kilka wieków później bł. Elżbieta od Trójcy 
Świętej: „Niebo nosimy w sobie skoro Ten, który nasyca błogosławionych światłością 
widzenia uszczęśliwiającego, daje się nam również w wierze i tajemnicy: i to jest to 
samo! Zdaje się, że znalazłam moje niebo na ziemi, ponieważ niebem jest Bóg, a Bóg 
mieszka w mojej duszy": (List 122). W innym liście czytamy: „Myśl o tym, że Twoja 
dusza jest świątynią Boga. W każdej chwili dnia i nocy trzy Osoby Boskie zamieszkują 
w Tobie; nie święte Człowieczeństwo, jak wówczas, gdy przyjmujesz Komunię świę
tą, lecz Bóg Trójjedyny. Ta sama Istota Boska, którą błogosławieni uwielbiają w nie
bie, znajduje się w Twej duszy. Świadomość tego ułatwia błogą zażyłość z Bogiem": 
(List 286). Za: J. I. Adamska, H. U. von Balthasar, Z?/ Erze/M/-
.sfw/ę&zęĄ Kraków 1987, s. 44 i s. 149.
77 Por. L 28, s. 50.
73 Por. L 313, s. 271. Święta Katarzyna odwołuje się tutaj do Kor 3,7. Zob. także: 
D LX III, s. 110.
7' Por. L 259, s. 241. Por. także: M I, s. 11.



człowieka i tłumaczy, że kiedy są one ze sobą połączone i ukierunkowa
ne na Boga, wtedy przyjmują Trójcę Świętą".

Katarzyna rozszerza ten temat jeszcze o płaszczyznę morałną. 
Skoro Bóg zamieszkuje w duszy przez łaskę, to grzech ciężki niszcząc 
łaskę, niszczy jedność duszy z Bogiem. Dłatego podkreśłi ona, że Bóg 
jest jednym z nami, jeśłi dusza nie oddzieliła się od Niego przez grzech 
śmiertelny, ponieważ każdy, kto kocha Boga, trwa w Bogu, a Bóg 
w nim". Ta jedność Boga z nami, Jego zamieszkanie w naszej duszy 
sprawia, że świat nienawidzi chrześcijan i ich prześladuje, gdyż nie 
kocha Boga". Święta naucza, że powinniśmy wziąć ten krzyż na sie
bie, „znosząc wszelkie cierpienia, udręki, zniewagi i obelgi dla Chry
stusa Ukrzyżowanego, który jest w nas i nas umacnia"".

Tak więc, według Katarzyny, dusza przebywając w wewnętrznej 
celi poznania odkrywa, że jej duszę zamieszkuje Trójca Święta i jest 
ogromnie szczęśliwa poznając to uniżenie się Boga, który przebywa 
tak niezwykle blisko człowieka" Człowiek jednak nie tylko poznaje 
Jego bliską obecność, lecz także doświadcza w sobie Bożego działa
nia, wypływającego z nieskończonej miłości.

4. 2. Doświadczenie Bożego Miłosierdzia i dobroci
„Znajdziesz siebie w Bogu, a Jego znajdziesz w sobie i znajdziesz 

w sobie nieskończoną dobroć Boga", pisała Katarzyna w liście do Raj
munda z Kapui"°. Oczywisty jest dla niej fakt, że jeśli człowiek pra-

Por. Ch. van der Plancke, A. Knockaert, dz. cyt., s. 42.
7' Por. J 4, 16.
77 Por. D XII, s. 41-42.
7'Por. L 108, s. 116.
79 Por. LR, s. 95-96. Możemy mówić o paru poziomach obecności Boga w duszy 
człowieka. Po pierwsze Bóg jest obecny w duszy z racji stworzenia. Jest obecny swoją 
wszechobecnością kontynuując dzieło stworzenia, ponieważ zachowywanie istnienia 
jest jakby ciągłym stwarzaniem. W dużo wyższym stopniu Boża obecność istnieje 
u człowieka obdarzonego łaską. Ta łaska jest wciąż pomnażana przez Ducha Święte
go, przez nieskończone Dobro, przez tę substancjalną Miłość. On sam jest nam dany 
jednocześnie po to, byśmy z nim mieli bliską więź. Wreszcie jest jeszcze jeden po
ziom, kiedy człowiek świadomie troszczy się o tę przyjacielską obecność Boga w du
szy, wzrastając w łasce poprzez wysiłek ascezy i nieustanne poszukiwanie Boga. Wte
dy ta obecność Boga stanie się dominująca. Należy podkreślić, że Bóg nie jest mniej 
nieskończony, dlatego, że w nas mieszka. Nadal pozostaje On nieskończony, nieosią
galny, transcendentny —  pozostaje sobą zawsze, nawet kiedy jest w nas. Por. Maria 
Eugeniusz od Dzieciątka Jezus, Z  Z7t/c/?a, Poznań 1994, s. 26-28.
*° Por. LR, s. 24.



gnie poznać dobroć Boga względem niego, powinien zamieszkać i za
domowić się w celi poznania siebie. Trwając w wewnętrznej celi czło
wiek w pierwszym rzędzie odkrywa Bożą dobroć w porządku stworze
nia. Poznaje, że swoje istnienie i wszystkie inne łaski otrzymał od Boga. 
Dlatego Katarzyna powie do Boga: „Ty sam jesteś Ten, który jest. Ist
nienie i wszystkie łaski, które dodałeś do mego istnienia, posiadam od 
Ciebie, Ty mi je dałeś i dajesz z miłości, bez mojej zasługi"". Odkry
cie tej wielkiej dobroci i miłości Boga wyrażającej się w obdarowaniu 
istnieniem, wszelkimi łaskami oraz darami materialnymi i duchowymi 
jest o tyle ważne, iż pozwala człowiekowi dojrzewać duchowo. We
dług Katarzyny, ten kto poznaje w sobie Bożą dobroć wzrasta w miło
ści i w pragnieniu Boga, wznosząc się ponad świat i jego przyjemności 
ku umiłowanemu Bogu".

W swojej duszy człowiek poznaje dobroć Boga również w Jego 
Opatrzności, która z miłością kieruje życiem każdej osoby ludzkiej oraz 
losem narodów i całego świata. Przyglądając się tajemnicy Bożej Opatrz
ności warto przytoczyć słowa, które Bóg skierował do św. Katarzyny:

Wszystko przewidziała i zarządziła mądrość opatrzności mojej. Wiele 
dałem człowiekowi, bo jestem bogaty i mogłem to uczynić; i mogę zawsze, 
bo bogactwo moje jest nieskończone. Wszystko stało się przeze Mnie 
i nic beze Mnie istnieć nie może. (. . .) Jestem najwyższą opatrznością, 
której nie zabraknie nigdy ufającym mi sługom moim ani duchowo, ani 
cieleśnie (por. Rz 10,12). (...) Wszystko zdziałała dobroć moja, aby mu 
służyło. Dokądkolwiek zwróci się człowiek, ku rzeczom duchowym czy 
cielesnym, znajduje tylko płomienną przepaść miłości mojej w wielkiej, 
słodkiej, prawdziwej i doskonałej opatrzności".
Bóg pragnie tylko naszego dobra. Miłość, która Go pobudziła do 

stworzenia świata, skłoniła Go także, aby stworzyć i przeznaczyć czło
wieka do radowania się wiecznym szczęściem. Bóg wybrał człowieka 
przed założeniem świata, a więc jeszcze przed grzechem pierworod
nym, byśmy jako przybrane dzieci mogli się radować Jego obliczem. 
Już przed założeniem świata istniała darmowa miłość Boga ku czło
wiekowi, którego Bóg stworzył po to, by go uczynić swoim dzieckiem. 
W Nowym Testamencie ten wyprzedzający stworzenie plan Boga 
względem człowieka, jawi się jako tajemnica łaski, która została nam

"  D CXXX!V, s. 256. 
"  Por. L 29, s. 56.
"  D CXL1, s. 273.



dana przed wszystkimi wiekami w Chrystusie Jezusie"*. Katarzyna 
twierdzi, że Opatrzność Boża urzeczywistnia ten ceł, jakim jest nasze 
usynowienie, we wszystkich okresach swego panowania nad światem 
i w całym swoim działaniu w stosunku do człowieka. Opatrzność ob
darza nas darami naturalnymi oraz darami Ducha Świętego niezbędny
mi dła umocnienia w słabości, a także z miłości dopuszcza rozmaite 
trudne doświadczenia życiowe, aby człowieka oczyszczać i przywra
cać na drogę prowadzącą do życia wiecznego"". Mocno podkreśła ona, 
że to, co Bóg nam daje i na co przyzwała, czyni jedynie w tym cełu, 
byśmy mieli udział w „najwyższej i wiecznej Jego piękności".

Katarzyna ze Sieny pisze, że Bóg Ojciec troszcząc się, działa bez
ustannie w każdym człowieku: czy to w grzesznikach, pobudzając ich 
sumienie, by zwróciłi się do Jego miłosierdzia, czy to w ludziach nie
doskonałych, których dotyka oschłością, wewnętrznymi udręczenia
mi, aby się udoskonałiłi, czy wreszcie w osobach duchowo doskona
łych, doświadczając ich rozmaitymi trudnościami po to, by ciągłe wzra
stali w doskonałości — aby spotęgować w nich miłość do Niego i jesz
cze bardziej uświęcić"".

W swojej doktrynie dotyczącej Bożej Opatrzności, Katarzyna 
potrafi umiejętnie połączyć dwa czynniki, wydawałoby się nie do po
godzenia — działanie Opatrzności otaczającej człowieka nieustanną
"  Św. Paweł wiełokrotnie pisze w swoich tistach o odwiecznym płanie Boga wzgłę- 
dem człowieka, który nierozerwalnie łączy z Jezusem Chrystusem: „On [Bóg] nas 
wybawił i wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz sto
sownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezu
sie przed wiecznymi czasami" (2 Tm 1,9). W innym liście Apostoł pisze: „W Nim 
bowiem [Bóg] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani 
przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów 
przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej 
łaski, którą obdarzył nas w umiłowanym" (Ef 1,4-6). J. M. Garrigues komentując ten 
fragment z Listu do Efezjan powie: „Ostatnie słowo, przenikające stworzenie od same
go początku, wypowiedzieć może tylko Syn, a mianowicie, że zostaliśmy stworzeni, 
ponieważ zostaliśmy wybrani, przybrani na wzór Syna Jedynego, aby być na zawsze 
uczestnikami życia boskiego, świętego i nieskalanego, w miłości. A^ape, zapomniana, 
pogrzebana przez grzech Adama miłość, oto jest ostatnie słowo —  po grecku aycńaRM 
/p^OF—  eschatologia, tajemnica stworzenia, słowa, które wypowiedział Syn na krzy
żu i które wyznacza kres świata": J. M. Garrigues, w A/dzyTn z?/e zna /de/ z/a, 
Poznań 1996, s. 51.
"  Por. D CXL-CXLI, s. 271-273.

G. D 'Urso, dz. cyt., s. 43.



opieką i wolę człowieka zachowującą wolność decyzji. Wiąże się to 
z podwójnym poznaniem w cełi wewnętrznej, które pozwała sieneń
skiej Mistyczce odkryć Boga jako Miłość stwarzającą i wspomagają
cą, a człowieka jako istotę powołaną do istnienia przez miłość, w związ
ku z czym — wolną'".

Święta kontemplując Boże przymioty w wewnętrznej cełi, pozna
je, iż Bóg kocha każdego człowieka miłością miłosierną rozciągającą 
się jak On sam w nieskończoność, w sposób nie dający się przewyż
szyć. Bóg jest nieskończenie miłosierny. Miłosierdzie to największy 
przymiot Boga. Ta sama miłość, z jaką nas stworzył, skłania Go do 
litowania się nad grzesznikami. Kiedy ludzkość przez grzech zerwała 
przyjaźń z Bogiem i znalazła się w nędzy moralnej, Bóg jej nie opu
ścił. Okazał względem niej miłość współczującą czyli miłosierdzie".

Miłość Boga najwyraźniej objawiła się we Wcieleniu Syna Boże
go i w dziele Odkupienia, którego dokonał przez swoją mękę, śmierć 
i zmartwychwstanie. Dlatego Katarzyna często będzie przypominać, 
że ten, kto przebywa w celi poznania siebie, pozna miłosierdzie w krwi 
Jednorodzonego Syna Bożego". Jej zdaniem, dzięki temu poznaniu 
odkrywamy, że Bóg stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, a kie
dy upadliśmy i odłączyliśmy się od Niego przez grzech, On stworzył 
nas po raz drugi, przywracając nam życie łaski przez Krew Syna swe
go Jedynego. Aby zapobiec zepsuciu i śmierci rodzaju ludzkiego oraz 
przywrócić go do życia łaski, którą przez grzech utracił, miłosierna 
miłość Ojca sprawiła, iż Jego Syn został przybity do krzyża i przelał za 
nas krew dla naszego zbawienia"". Katarzyna zaznacza, że musimy o tym
"  Por. G. CavaHini, „Aktuatność nauczania św. Katarzyny": A A s f r z p w c / .s 

ze  z d z .  cyt., s. 76.
Por. R. Kostecki, dz. cyt., s. 298. Zob. także: M XIX, s. 71-74 

^  Por. D LXIII, s. 109. Inna mistyczka, bł. Faustyna, pisze, że Bóg dał jej poznać trzy 
swoje przymioty: świętość, sprawiedliwość, miłość i miłosierdzie. Dodaje ona, iż ten 
ostatni przymiot jest z nich największy: „Zrozumiałam, że największym przymiotem 
jest miłość i miłosierdzie. Ono łączy stworzenie ze Stwórcą. Największą miłość i prze
paść miłosierdzia poznaję we Wcieleniu Słowa, w Jego odkupieniu i tu poznałam, że 
ten przymiot jest największy w Bogu": Bł. Faustyna Kowalska, 180,
Kraków 1983, s. 92.

Por. LR, s. 55-56. Na Paschalne Misterium Jezusa Chrystusa bardziej należy patrzeć 
w perspektywie odwiecznej miłości Boga, niż w perspektywie ludzkiego grzechu. 
Odwieczny plan w sercu Bożym, pełne miłosierdzia spojrzenie Ojca i błogosławień
stwo Ducha, którym jest nasze wybraństwo w Synu, jest czymś bardziej twórczym 
i wcześniejszym niż nasza odpowiedź i nasz grzech. Ludzkość niezależnie od grzechu



wciąż pamiętać, ponieważ:
Kto będzie miał poznanie i będzie postępował jako oblubieniec tej Prawdy, 
ten znajdzie w krwi łaskę, wszystko bogactwo i żywot łaski; nagość jego 
zostanie okryta ogniem miłości, bowiem krew i ogień mieszają się, 
przenikają się, i oto jest miłość, która złączyła krew z Bóstwem i rozlała 
ją. W krwi nakarmi się on obficie miłosierdziem. W krwi rozproszy on 
ciemności i kosztować będzie światła..
Święta bardzo dobitnie podkreśla tajemnicę Odkupienia i usta

wicznie wskazuje na nią, jako na dowód nieskończonego miłosierdzia 
Bożego. Wpatrzona w wewnętrznej celi w doskonałości Boga, zachwy
ca się tajemnicą Bożego miłosierdzia. Próbując ująć w słowa tę rze
czywistość Boga, napisze swoisty hymn uwielbienia:

Miłosierdzie Twoje zachowuje nas. Miłosierdzie kazało Synowi twemu 
rozstrzygnąć bój na drzewie krzyża, w tej walce śmierci z życiem, a życia 
ze śmiercią. Wtedy życie pokonało śmierć grzechu, a śmierć grzechu 
odebrała życie nieskalanemu Barankowi. Kto został zwyciężony? Śmierć. 
Co było przyczyną tego? Miłosierdzie twoje. Miłosierdzie twoje daje 
życie i daje światło i daje nam poznać twoje zmiłowanie dla każdego 
stworzenia, dla sprawiedliwych i grzeszników. Na wysokości nieba twoje 
miłosierdzie jaśnieje w świętych twoich. Gdy spojrzę na ziemię, ziemia 
opływa w miłosierdzie twoje. W ciemnościach piekła świeci miłosierdzie 
twoje nie zadając potępionym tak wielkiej kary, na jaką zasłużyli^.
Nauczając o poznaniu w celi wewnętrznej, Katarzyna ze Sieny 

wyraźnie pokazuje, że człowiek rozumem oświeconym wiarą poznaje 
Boga w pełni Jego Bytu, a także jego pełen miłosierdzia stosunek do 
nas. Rozpoznaje Go jako kochającego Ojca-Dawcę wszelkich darów. 
Widzi w Nim źródło wszelkiego dobra przyrodzonego oraz nadprzyro
dzonego, Tego, do którego zawsze i w każdej potrzebie można się ucie
kać. Dostrzega w Nim najwyższe Dobro zdolne zaspokoić wszelkie 
jego pragnienia w niebie^. To odkrycie Bożej dobroci i miłosierdzia

miała się rozwijać, wzrastać w łasce i przechodzić od życia naturalnego do życia bo
skiego, aż do pełni czasów. Nasz grzech sprawił, iż nasze zbawienie, przebóstwienie 
—  udział w życiu Bożym, zostały jakby zamknięte w Osobie Odkupiciela, Syna Boże
go, który się wcielił. Jednakże niezależnie od tej szczególnej realizacji planu Bożego, 
spowodowanej przez nasz grzech, istniał pełen miłości zamysł Boga, który tak stwo
rzył człowieka, iż ten miał możliwość w wolności stać się Jego dzieckiem przez łaskę, 
na wzór Jego Syna. Ten pełen miłości plan przybrania nas za synów miał się wypełnić 
w każdym przypadku —  z grzechem czy bez grzechu. Por. J. M. Garrigues, dz. cyt., 
s. 89-90.

Tamże, s. 56.
"i D XXX, s. 66.
^  Por. A. Marchetti, dz. cyt., s. 133.



w sobie jest niezwykle istotne dla naszego życia, ponieważ z niego 
wypływa nasza miłość oraz pragnienie poznania i zdobycia prawdy^. 
Rośnie w nas zapał, moc, zaufanie, i gotowość do oddania się bez resz
ty na służbę Bogu przez doskonalenie się w miłości. Widzenie Bożej 
dobroci i miłosierdzia w sobie oraz poznanie Bożej prawdy daje czło
wiekowi już w tym życiu przedsmak życia w ieczn eg o ^ . Trzeba zatem 
wytrwale przebywać w wewnętrznej celi, aby poznać siebie i poznać 
Bożą szczodrobliwość i dobroć^. W swoich pismach św. Katarzyna 
nieustannie zachęca wszystkich, aby zamieszkaii w cełi serca, gdzie 
znajduje się owa „niezmierzona dobroć Boża". Przebywając w niej 
człowiek odkrywa niebo na ziemi i kosztując wieikiego miłosierdzia 
Bożego w swym życiu z wdzięcznością może się wtedy modlić tak, jak 
Katarzyna:

O Dobro nad dobrami, Ty sam jesteś najwyższym dobrem (...) 
Dokądkolwiek się zwrócę, widzę tylko przepaść i ogień twej miłości. 
Czyż zdołam, ja nędzna, odwdzięczyć się za łaski i za płomienną miłość, 
k tórą okazałeś i okazujesz z tak gorącym ukochaniem  mnie 
w szczególności, poza miłością ogólną i ukochaniem, którym darzysz 
swoje stworzenia? Nie: tylko Ty sam, najsłodszy i czuły Ojcze, będziesz 
wdzięczny za mnie. Sama twa miłość złoży Ci dzięki za mnie: bo ja jestem 
ta, która niejest^.

Por. D I , s. 21.
"  Por. D XLV, s. 85.
^  Por. D CII, s. 182. M. 0 'D risco ll zauważa, że Katarzyna nauczając o celi wewnętrz
nej, kładła mocny nacisk na doświadczalną jakość poznania Boga. W tej celi człowiek 
wie, iż Bóg jest dobry i że całe stworzenie otrzymuje swoje istnienie od Niego. Ale dla 
Katarzyny o wiele ważniejsze w tym poznaniu jest to, że człowiek doświadcza to do
bro i miłosierdzie w sobie. Bóg się objawia człowiekowi nie tyle pojęciowo, ale w kon
kretnym poznaniu, które ogamia duszę. Takie poznanie nie dławi, nie zamyka duszy, 
lecz wzmaga w niej święte pragnienia. To doświadczenie Bożej dobroci wzmaga w czło
wieku pragnienie Boga a także rodzi miłość bliźniego, ponieważ sam doświadczając 
tego dobra, pragnie, aby doświadczali go również inni. Por. M. 0 'D riscoll, M e /ry /b r 
rńe wor A/ — ^ dz. cyt., s. 39.
"  D CXXXIV, s. 256.
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P E 3 I O M E

H M H en iH H H  HOMep T e o ^ H J i a  K a c a e T c a  TeMM  
MHCCHOHepCKOH ReRTeJIbHOCTH LlepK BH . «M HC CH OH epCK a^  
^eaTejibHOCTb 3TO HenccRKaeMan noTpebHOCTb ^epKBH», — 
n n r n e T  H o a H H - r i a B e j i  B M H oroK paT H O  uH T H pyeM O H  B 3TOM 
H O M epe 3HUHKJiHKe ( c p .  mi-y-sio 7 ) .  C j i b i m a  3TOT
r o n o c  n a n b i ,  a  TaK)Ke r o n o c  M H o r n x  He 3 H a m m H x  e m e  T o c n o ^ a  
H n c y c a ,  H 6 j i a r o ^ o p a  CKpM Toii B r j iy 6 H H e  a y u i n  MOJiHTBe 
) K a ) K ^ y m n x  n p o c B e m e H H H ,  c p e ^ H  H a c  B03HHKJI0 ^ e n a H H e  
yuacTHH B 3TOH «HaH6ojibmeH H Hanbonee CBHToił 3a^aue 
L łep K B H » .  « M b i  H e MOX(eM o c T a T c a  p a B H O ^ y u iH M M H , K o r ^ a
^yMaeM o MHJiJiHOHax HamHx 6paTbeB H cecTep, Taxx(e Kax H 
M M  HKynjieHHMX KpOBBK) XpHCTa, Ô HaKO )KHBymnX He 3Haa 
Ero. xax(^oro Bepyioincro, Tax Kax H Bceił LtepKBH, 
Tpy^ anocTOJibCTBa ^0Jix(eH 6MTb Ha nepBOM MecTe.» (cp.

86)
C B . ^nex ocHOBaTejib riojihCKOH npoBHHUHH Hamero 

op^eHa CBoen MHCCHOHepCKOH êRTejibHOCTBK) npeno^an 
Bax(HMH ypoK CB3T0CTH H nponoBe^OBaHHH. Cjie^yn ero 
npHMepy MHOrHe ^OMHHHKaHUM nOCBHTHJIH CBOłO )KH3Hh 
nponoBe^OBaHHło B A(^pHKe, Ha ^anbHeM BocTone HJiH B 
K))KHOH AMepHKe, a B nocne^Hee BpeMH B 6MBineM «Coio3e»: 
B npH6ajiTHKe, B PoccHH, B BenopycHH H Ha YKpaHHe.
B 3 TOM H O M epe  BM MO)KeTe HaHTH p a 6 0 TM, CTaTbH H 

BMCKa3 MBaHH3  6 p a T b e B  H3 nOJIBCKOił npO B H H llH H , ^ yxO B H M X  
CMHOBeH CB. ^ n e x a ,  O MHCCHOHepCKOH ^eHTeJIBHOCTH 
^OMHHHKaHUeB. H H T epB b K ) C OTUOM flpOBHHUHaJIOM



7/ H nocne Hero aBTop CTapaeTCH conocTaBHTb ero c 
MHpoomymeHHeM cero^HHHiHero nenoBeKa. O TOM KaKOBa cyrb 
MHccHOHepcKoro nponoBe^OBaHHH B yneHHH CB. Tepe3bi ABHjibCKOH 
numeT oTeu Boiłuex TepTMx. CB. Tepe3a 6huia MOHaxHHeii 
3aTBopHHLteii, ee pê )JieKCHH OTHOCHTca K CTpeMJieHHK) HejiOBeKa 
no3HaTb Bora H npHÓMBaTb B 6JIH3KOM o6meHHn c HHM. HMeHHO 
3TO CTpeMJieHHe, 6jIH3KOe KaX(̂ OMy, HBJIHeTCH HCTOHHHKOM 
anocTOJibCTBa xpHCTHaHHHa, anocTOJibCTBa KOTpoe HH KaKHe 
nperpa^M He Moryr orpaHHHHBaTb.

HTO 3HanHT nponoBewBaTb XpHCTa Hapo^aM coBepmeHHO 
HHbix o6binaeB H KyjibTypM? HacKOJibKo eBaHrejibCKHe ueHHOCTH 
MO)KHO BnjiecTH B KyjibTypM HapowB He 3HaiomHx eme XpHCTa He 
Hapyman Hx caMo6hiTHOCTH? 3TH Bonpocbi HeycTaHHo co BpeMeHH 
B03HHKH0BeHHH LtepKBH CTaBHT Ce6e nponOBeRHHKH Pa^OCTHOH 
BecTH. Kax npo6jieMa HHKynbTypauHH noHHMaeTCH ceiłnac, a TaK)Ke 
MHorne ^pyrne acneKTM 3Toił npo6jieMM nMTaeTca ocBeTHTb B 
CBoeił CTaTbe 6paT A H ^ e ił  IloTouKHH. Kax 6bi RonojmeHHeM K 
3TOH TeMe HBJineTCH cTaTbn 6paTa IleTpa JlHxna cowpx(aHHe 
KOTopoił onepaeTca Ha ^oxyMeHTax D,epKBH 0TH0cnmHxcH K 
MHCCHOHepCKOH êHTejIbHOCTH.

B R B yx c j ie ^ y y io m H x  CTaTM x aBTpbi, HauiH 6 p a T M  

pa6oTaiomHe B KaMepyHe H Ha YKpaHHe, CTapaioTCH onHcaTb 
KOHKpeHHbie npo6neMM MHCCHOHeepCKOH X(H3HH.
B KOHue HOMepa noMemeHM ^Be MarHCTepcKHe paóoTbi. IlepBaa, 
HBjiaeTCH TOJiKOBaHHeM OTpbiBKa EB. OT CB. JlyKH o Tpex 
nocjieaoBaTejixx XpHCTa. Bo BTopoił, pacKpbiBaeTcn Hayxa CB. 
EKaTepHHbi o nepBOH MHCCHH K am oro Bepyiomero —  no3HaBaHHio 
ce6x B Eore Ha nyTH CBRTOCTH, H Bora B ce6e.
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